
 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú svojou prácou aj finančnými darmi na chod Domova Jah jireh v Prievidzi.  
Ak si želáte prispieť, svoje dary môžete poslať na bankový účet: SK80 1100 0000 0029 4102 9461. 

 

 

Jah jireh 
 

 
 
 
Počas roku 2022 sa stabilizovala situácia s ochorením 

COVID-19. S Božou pomocou sme toto obdobie zvládli 

a boli sme stále činní vo zvestovaní i pestovaní spoločen-

stva so spolukresťanmi, priateľmi a rodinou. Opäť sa 

obnovili zhromaždenia v sále Kráľovstva aj schôdzky 

pred službou v Domove Jah jireh. Tešíme sa z možnosti 

slúžiť pri stojanoch v blízkosti Domova a zo spolupráce 

s inými členmi zboru. 

V októbri nás prišli navštíviť predškoláci z materskej 

školy na ulici M. Mišíka, ktorá je hneď vedľa našej ulice. 

Predstavili nám svoje zručnosti a folklórne umenie. Bolo 

to milé stretnutie tých najmenších a skôr narodených. 

Momentálne máme v Domove Jah jireh voľné miesto na 

pozíciách opatrovateľ/opatrovateľka a kuchár/kuchárka. 

Záujemcovia nás môžu skontaktovať e-mailom na adrese 

dps@jahjireh.sk alebo na telefónnom čísle 046/543 31 96. 

Životný príbeh: Anna Vojteková 

Narodila som sa v roku 1955 v meste Vítkov v okrese 

Opava ako najmladšie zo štyroch detí. Rodičia boli pra-

covití a starostliví. Boli presvedčení katolíci, svoju vieru 

brali vážne a v tomto duchu vychovávali aj nás. 

Keď som mala tri roky, naša rodina sa presťahovala na 

Slovensko do Handlovej, kde otec dostal prácu v miestnej 

uhoľnej bani a aj byt. Absolvovala som Strednú ekono-

mickú školu v Prievidzi a zamestnala som sa v hoteli 

Baník v Handlovej. Časom prišlo manželstvo a postupne 

sa nám narodili tri deti. V hoteli Baník som pracovala až 

do roku 1991.  

Veľmi významným sa pre mňa stal rok 1992, keď som sa 

prvýkrát stretla s biblickou pravdou. Hoci som pravidelne 

chodila do kostola, cítila som, že moja túžba spoznať 

Boha nie je naplnená. Jedného dňa som sa rozhodla, že 

namiesto návštevy 

kostola prijmem 

pozvanie na náv-

števu od kolegyne. 

Vtedy som ešte 

netušila, ako zásad-

ne táto návšteva 

zmení môj život. 

Dcéra tejto kolegy-

ne už nejaký čas 

študovala Bibliu s 

Jehovovými sved-

kami a rozhodla sa, 

že sa o to, čo sa z Biblie naučila, podelí aj so mnou. Keď-

že som úprimne túžila spoznať Boha, rozhovor s dcérou 

kolegyne ma zaujal a kládla som jej množstvo otázok. 

Veľmi na mňa zapôsobilo, že na moje otázky som dostala 

odpovede zo Svätého Písma. Hneď som podnikla kroky, 

aby som aj ja mohla študovať Bibliu so svedkami. Na-

priek odporu zo strany manžela som v roku 1994 zasväti-

la svoj život Jehovovi a na zjazde v Považskej Bystrici 

som bola pokrstená. Hoci môj manžel pravdu neprijal, 

cítila som, ako sa o mňa Jehova stará prostredníctvom 

milujúcich spolukresťanov. Pravda ma urobila šťastnou 

a môj život má skutočný zmysel. 

V roku 1997 som sa zamestnala vo fabrike vyrábajúcej 

komponenty do áut, kde som pracovala do roku 2010. 

Potom som začala trvale slúžiť ako pomocná priekopníč-

ka. O dva roky som odišla na dôchodok a čas som sa roz-

hodla využiť na to, aby som dávala svojmu milujúcemu 

nebeskému Otcovi ešte viac. Prihlásila som sa do pravi-

delnej priekopníckej služby, v ktorej vytrvávam s Jeho-

vovou pomocou až doteraz. 

Teším sa aj z toho, že som mohla pomôcť spoznať biblic-

kú pravdu svojej sestre Alenke. 

Snažila som sa stále zameriavať na duchovné ciele. 

Okrem priekopníckej služby som si povedala, že keď deti 

odrastú, navštívim každý medzinárodný zjazd Jehovo-

vých svedkov, na ktorý bude možné sa prihlásiť. Postup-

ne sa mi podarilo zúčastniť zjazdov v Budapešti, Viedni, 

Bratislave, ale aj v ďalekej cudzine – v americkom Detro-

ite či v hlavnom meste Juž-

nej Kórei Soule.  

V Domove Jah jireh v Prie-

vidzi pracujem od jeho otvo-

renia. Najskôr dva mesiace 

ako dobrovoľníčka, neskôr 

už ako zamestnankyňa. Vy-

konávam prácu zastupujúcej 

kuchárky a aj prácu opatro-

vateľky. Veľmi to tu milu-

jem. Chodím sem veľmi 

rada!  

Hoci od roku 2020 na môj 

život vplýva onkologické 

ochorenie, neklesám na du-

chu a aj v tejto skúške cítim podporu od svojho Boha 

Jehovu. Radosť, ktorú som cítila, keď som spoznala bib-

lickú pravdu, cítim stále, a to bez ohľadu na súčasné 

okolnosti.  

Anička je svojou duchovnosťou a pozitívnym posto-

jom pre nás veľkým povzbudením 

JAH JIREH, občianske združenie 
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