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Poďakovanie za dary
V minulom roku sa vďaka darom štedrých bratov
a sestier podarilo splatiť časť bezúročnej pôžičky,
ktorá bola použitá na zakúpenie nehnuteľnosti
v Prievidzi, kde sa Domov nachádza. Veľmi by sme
chceli poďakovať všetkým, ktorí na tento účel
prispeli. Vaše dary podporujú účel a cieľ Domova Jah
jireh, ktorým je poskytovanie starostlivosti
zostarnutým kresťanom v príjemnom a duchovne
budujúcom prostredí.
Tí, ktorí si želajú prispieť jednorazovo alebo
pravidelne, tak môžu urobiť na eurový účet
v Tatrabanke
IBAN: SK80 1100 0000 0029 4102 9461
alebo v Českej republike na účet v českých korunách
v ČSOB č. účtu: 226414142/0300
IBAN: CZ35 0300 0000 0002 2641 4142
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
Všetkým ochotným darcom ďakujeme.
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sme mali spoločný dvor, sa ma raz spýtal, či nás
v škole učia, aké je Božie meno. Samozrejme, že nie!
Keď som sa dozvedela Božie meno, spýtala som sa
farára, prečo ho nepoužíva. Povedal mi, že mám
„nekalé myšlienky“, a navrhol triednemu učiteľovi,
aby mi dal známku päť.
Prešlo viac ako 50 rokov. V roku 2000 som sedela na
lavičke a prisadli si ku mne dve milé panie. Spýtali sa
ma, či chcem poznať pravdu o riešení zlej situácie na
zemi. Štúdiom Biblie som spoznala odpoveď na moje
otázky. Získala som veľkú rodinu a mnoho priateľov,
ktorí prejavujú skutočnú kresťanskú lásku.

Informácie pre daňových poplatníkov
Chceme vám oznámiť, že daňoví poplatníci na
Slovensku môžu určiť, že 2 % z ich dane pripadne na
sociálne služby, ktoré Domov poskytuje.
Pokyny k tomu, ako v tejto veci postupovať, nájdete
na http://jahjireh.sk/kontakt.html alebo môžete do
Domova napísať či zatelefonovať.
Margita Květová – životný príbeh
„Narodila som sa v roku 1936 v dedinke Zádubnie
blízko mesta Žilina. Do osemnástich rokov som
bývala spolu s rodičmi a bratom a potom som sa
rozhodla odísť na Moravu. Tam som si našla
zamestnanie a neskôr manžela Jozefa. V roku 1964
sme mali svadbu. Mali sme malé hospodárstvom
s domom v dedinke Pelíkovice neďaleko Liberca na
severe Čiech. Doma som veľmi rada vyrábala
bižutériu a starala som sa o domáce zvieratá.
Po desiatich rokoch sme sa presťahovali do mojej
obľúbenej Žiliny na Bulvár, čo je jedna z hlavných
ulíc neďaleko centra Žiliny. Mojím heslom bolo
v práci, ktorú som vykonávala na Vysokej škole
dopravnej, vychádzať s každým dobre a byť milá...
Taký bol aj môj otecko, ktorého som mala za vzor.
Videla som, ako trpia tí, ktorým druhí ubližujú,
a preto som chcela byť na ľudí dobrá.
S biblickou pravdou som sa stretla prvýkrát ako
dieťa. Vtedy som mala asi 10 rokov. Strýko, s ktorým

Ovdovela som a moja dcéra tragicky zahynula, ale
stále mám svojich priateľov a pomoc nášho Otca
Jehovu. Tu v Domove Jah jireh v Prievidzi som
získala ďalšiu rodinu – rezidentov a personál.
Personál sa ku mne správa pekne a dobre sa tu o mňa
starajú. Cítim sa tu na jednotku s hviezdičkou! Cením
si aj spoločné duchovné aktivity. Napríklad spoločnú
prípravu na zhromaždenia, ktorá mi pomáha
podávať komentáre v sále Kráľovstva. Snažím sa byť
ku všetkým dobrá a láskavá.“
Naša Margitka, ako ju všetci voláme, je skutočne
milá a dobrá sestra! Jej mierna povaha prispieva
k pokojnej atmosfére v celom Domove Jah jireh. Má
šikovné ruky a vyrába krásne háčkované, štrikované
dečky a ozdoby. Hoci zanechala v Žiline svojich
dlhoročných priateľov, získala nových v Prievidzi.
V Domove Jah jireh sa teší z veľkého spoločenstva
mladých aj vekovo starších ľudí pri návštevách,
spoločenských stretnutiach a v zbore.
Sestra je plná optimizmu a lásky ku všetkým
v Domove Jah jireh. Jej životné skúsenosti a zmysel
pre humor rozradostňujú nielen nás tu, ale aj v zbore
na zhromaždeniach. Sme radi, že je tu s nami.

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.

