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Spoločenstvo so zborom na gulášovej párty
Tohtoročné leto sa vyznačovalo ustáleným a
príjemným počasím. V Domove Jah jireh sme ho
využili aj na príjemné spoločenské aktivity.
Už 9. júna sme zorganizovali pre našich rezidentov,
ale aj pre členov oboch zborov v Prievidzi gulášovú
párty, ktorá mala za cieľ utužiť staré priateľstvá
a nadviazať nové. Brat Samuel Szalay, člen
predstavenstva združenia Jah jireh, varil guláš už od
6.00 hodiny ráno. Keď na obed prišli hostia, jedlo už
bolo hotové a nebolo ho málo. Na tejto akcii sa
zúčastnilo asi 130 ľudí.

Guláš v podaní br. Szalaya, hra v podaní najmenších
Okrem dobrého jedla a príjemných rozhovorov sme
sa potešili aj z biblickej divadelnej hry o vernom
Noemovi, ktorú s najmenšími naštudovala sestra
Scarlett Szalayová.
Koncert klasickej hudby
19. júla 2018 – Po roku zavítala do nášho domova
v Prievidzi hudobná formácia Viktor Family, naši milí
spolukresťania z Prahy. V priestoroch pred
Domovom odohrali dva asi dvojhodinové koncerty.
Bol to hudobný zážitok nielen pre hostí a obyvateľov
Jah jireh, ale aj pre ľudí z okolia.
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Brat Viktor Vondráček s rodinou pripravili úžasné
hodobné pásmo. Okrem starej dobrej klasiky od
V. A. Mozarta či A. Dvořáka zazneli aj dve novinky –
skladby z rozprávky ,,Šialene smutná princezná“,
ktorá sa natáčala aj na neďalekom zámku Bojnice,
a zmes duchovných piesní osobitne upravených pre
Viktor Family. Prítomní hostia, medzi ktorými boli aj
susedia Domova z Prievidze či hostia z Bratislavy,
ocenili hudobný výkon úprimným potleskom.

Veľmi si vážime obetavosť našich priateľov Viktora,
Adély, Martina a Daniela Vondráčkovcov, ktorí bez
nároku na honorár a na vlastné náklady pricestovali
odohrali tieto nádherné koncerty. Už teraz sa tešíme
na ich ďalšiu návštevu v roku 2019.
Záver leta na návšteve v Bojniciach
30. augusta 2018 – S našimi rezidentmi sme sa vybrali
na výlet do kúpeľov v Bojniciach. Za pekného
počasia sme sa potešili pohľadom na upravený park,
majestátny zámok, či ryby plávajúce v jazierkach.
V kúpeľnom parku sme mohli ochutnať aj vodu
z niektorých z 9 minerálnych prameňov, ktorá
zlepšuje látkovú výmenu, imunitu, ale pôsobí
priaznivo aj na nervový systém.

Návštevu kúpeľov sme ukončili príjemným
posedením v kaviarni pri jazierku v tieni stromov a za
veselej nálady rezidentov.
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.

