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Prvé vydanie Bulletinu Jah jireh pre Slovensko 
 

Dňa 14. septembra 2016 bolo zaregistrované občianske združenie Jah jireh na Slovensku. K 1. februáru 2017 
združenie získalo registráciu ako poskytovateľ sociálnych služieb. Preto bude vychádzať samostatné vydanie 

Bulletinu Jah jireh pre Slovensko. Jeho prvé číslo práve čítate.  
 

Prvá výročná schôdza Jah Jireh na Slovensku  

Dňa 23. októbra 2017 sa uskutočnila prvá výročná 

schôdza občianskeho združenia Jah jireh na 
Slovensku. Okrem členov združenia sa na nej 

zúčastnili aj rezidenti a zamestnanci Domova Jah 
jireh v Prievidzi. V príjemnej atmosfére sme si 

vypočuli správu o činnosti od času otvorenia 
Domova aj o plánoch do budúcnosti. 

 

Všetci prítomní zhodne konštatovali, že tento projekt 
slúži ušľachtilému účelu – starostlivosti o seniorov, 

ktorí to potrebujú a oceňujú. Napĺňajú sa tým aj slová 
z Biblie z listu Jakuba, ktorý „starostlivosť o vdovy“ 

aj vdovcov opisuje ako prejav náboženstva, ktoré sa 

páči Bohu. (1. kapitola, 27. verš) 

Domov začal slúžiť svojmu účelu 1. septembra 2016. 

Tohto roku sa podarilo nainštalovať v Domove 
pojazdné kreslo, ktoré spája prízemie s prvým 

poschodím. Je to veľká pomoc pre tých, ktorí majú 

ťažkosti s chodením po schodoch.  

V Domove je v súčasnosti 10 rezidentov, z toho je 9 

sestier a jeden brat. Momentálne sú voľné 3 miesta. 

Jedným z bodov schôdze bol  aj prehľad o finančnej 

situácii Domova. Domov bol zakúpený bez 
komerčnej pôžičky z prostriedkov českého Jah jireh, 

z rôznych darov a niekoľkých veľkorysých 
bezúročných pôžičiek, ktoré je potrebné riadne 

splatiť. Tí, ktorí si želajú prispieť, tak môžu urobiť: 
eurový účet v Tatrabanke č. 2941029461/1100 

IBAN: SK80 1100 0000 0029 4102 9461 
BIC (SWIFT): TATRSKBX 

alebo  
účet v českých korunách v ČSOB č. 274588278/0300 

IBAN: CZ75 0300 0000 0002 7458 8278 
BIC (SWIFT): CEKOCZPP (Česká republika) 

 

Všetkým ochotným darcom ďakujeme za ich 

príspevok a tešíme sa na ďalší rok činnosti. 

 

Anna Kračmerová – životný príbeh                  

„Narodila som sa v roku 1924 a vyrastala som 

v mestskej štvrti Staré Sídlisko v Prievidzi. Biblickú 
pravdu som spoznala ako vydatá žena od 

spolupracovníčky. Študovali so mnou moji susedia, 
tiež Jehovovi svedkovia. Veľmi ma  zaujalo ich 

láskavé správanie.  

Raz sme sa rozprávali a pozvali ma na zhromaždenie. 
Keď som tam prišla, všetci mi podávali ruky a pekne 

ma privítali. Boli presne takí ako aj moji susedia – 
milí a láskaví. Môj manžel najprv nebol nadšený 

mojím štúdiom Biblie. Pamätám si, ako nadával, že 
,keď mu sem svedkovia prídu, tak ich kopne‘. Ale 

keď naozaj prišli, pekne ich privítal.  

A tak sme študovali ďalej, až som sa dala v roku 1971 

pokrstiť. Tešila som sa, že som vďaka Jehovovi našla 
pravdu, takých milých ľudí a vnútorný pokoj. Ten 

som pociťovala aj počas období, keď som slúžila ako 

priekopníčka.  

Môj manžel už nežije, ale 

moje tri dcéry slúžia 
Jehovovi spolu so svojimi 

rodinami a dokonca aj ich 
deti a vnúčatá. A rodinou sa 

stali pre mňa aj bratia 
a sestry tu v Domove Jah 

jireh. To, čo som si všimla 
najprv u svojich susedov 

a potom to videla v zbore, 
môžem vidieť aj tu – 

šťastný a láskavý ľud. Som 
naozaj šťastná a každý deň za to veľmi ďakujem 

Jehovovi.“  

Sestra je plná optimizmu a lásky ku všetkým 
v Domove Jah jireh. Jej životné skúsenosti a zmysel 

pre humor rozradostňuje nielen nás tu, ale aj v zbore 

na zhromaždeniach. Sme radi, že je tu s nami. 

 

JAH JIREH, občianske združenie 
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Účelom Bulletinu je poskytovať informácie o starostlivosti o zostarnutých, a keďže ide o súkromnú iniciatívu, neumiestňujte, prosím, Bulletin na zborovú nástenku v sále Kráľovstva. Ďakujeme za pochopenie. 
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