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STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

Obhliadnutie za rokom 2019
Celý minulý rok bol náš Domov pre seniorov Jah jireh
celkom naplnený. (V súčasnosti môžeme poskytovať
služby 14 rezidentom.) Základnou úlohou je uspokojovanie materiálnych potrieb rezidentov, ale usilujeme sa
o viac. Vedieme spoločné rozhovory o denných textoch,
spoločne sledujeme jw.broadcasting a pod. Pokračovali
sme aj v tradícii hudobných a kultúrnych akcií. Rezidenti, zamestnanci aj hostia sa potešili z koncertu Viktor
family a speváckeho pásma Jany Müllerovej. Usporiadali sme aj spoločenské stretnutie s kultúrno-zábavným
programom, piesňami, kvízom pre deti a výborným
gulášom. Naši rezidenti sa napriek zdravotným ťažkostiam venovali výrobe eko-tašiek, darčekov na medzinárodné zjazdy, práci v záhrade či inej činnosti.
K obohateniu rozboru denných textov prispeli aj deti zo
zboru, ktoré vytvárali ilustrácie k daným témam, a tak
prejavili záujem o starších spolukresťanov. V roku 2020
plánujeme výstavu týchto kresieb a koláži. Okrem toho
by sme radi rozšírili sociálnu prácu tým, že umožníme
imobilným rezidentom tráviť viac času v prírode
a návštevou výstav a iných akcií v neďalekom kultúrnom centre.
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spoločnosti som sa cítiť veľmi dobre, a preto som sa
časom prestal stretávať so svojimi bývalými priateľmi.
Vďaka štúdiu so svedkami som už život začal vnímať
inými očami. Naučil som sa poznávať jeho pravý zmysel, spoznávať seba, Jehovu, pracovať na vlastných nedostatkoch a nájsť vnútorný pokoj. V roku 1991 som sa
dal pokrstiť.
Ľudia v mojom okolí vrátane rodičov nesúhlasili
s mojím rozhodnutím, a tak som musel čeliť ich posmechu a nemilým rečiam. Bol som však trpezlivý
a zároveň pokojný na ceste poznania pravdy. Veľmi
som sa snažil uplatňovať slová zo Žalmu 37, verše 8, 9:
„Zbav sa hnevu a zlosti, nerozhorčuj sa, lebo začneš
konať zlo. Veď zlí budú zničení, ale tí, čo dúfajú
v Jehovu, budú vlastniť zem.“
Zmeny osobnosti, ktoré som urobil vďaka biblickej
pravde, si všimli aj moji rodičia a časom sa s mojím
novým spôsobom života zmierili a akceptovali ho.

Životný príbeh: Jozef Kováč
Narodil som sa v roku 1947 v Prievidzi, časť Necpaly.
Moji rodičia boli katolíckeho vierovyznania a aj nás,
svoje deti, viedli k tomuto náboženstvo. Mal som dve
sestry, no mladšia sestra zomrela, keď mala dva roky.
Táto udalosť hlboko zasiahla do života celej našej rodiny. Moji rodičia boli veľmi starostliví a pracovití. Vychovávali nás v láske, viedli k pracovitosti, zodpovednosti a k úcte. Doma sme mali aj my deti veľa práce,
pomáhali sme rodičom na záhrade, no moje detstvo bolo
šťastné, hoci poznačené bolesťou zo straty sestričky.
Vyučil som sa na SOU baníckom v odbore elektrotechnika. Po skončení školy som sa zamestnal v bani
v Novákoch, kde som značnú časť života pracoval.
K mojím záľubám patrilo poľovníctvo, pomáhal som
v hasičskom zbore aj v organizácii Červený kríž. Hoci
boli ciele týchto organizácii ušľachtilé, spoločenský
život v nich sa vyznačoval bujarými zábavami
a nadmerným pitím alkoholu.
Takýto spôsob života sa mi nepáčil, bol som nespokojný
a túžil som žiť inak. Časom som v práci začal spoznávať
niekoľkých kolegov, o ktorých som vedel, že im ich
viera nedovoľovala učiť sa bojovať a radšej si vybrali
ťažkú prácu v bani. Boli to Jehovovi svedkovia. Veľa
sme sa spolu rozprávali o živote, o ľuďoch, o Bohu.
Časom som so svedkami začal študovať Bibliu. V ich

Keď som išiel do dôchodku, odišiel som na rok do Bratislavy. V tom čase sa začali prípravné práce na výstavbe Bételu, kde som pracoval ako dobrovoľník. Po návrate som sa staral o svoju mamu, ktorá už potrebovala
opateru. Bol som s ňou do poslednej chvíle jej života.
Neskôr som sa podieľal i na výstavbe sály Kráľovstva
u nás v Prievidzi. S pribúdajúcim vekom však aj mňa
začali trápiť zdravotné problémy. Vtedy mi pomáhali
moji duchovní bratia. Zdravotný stav sa mi postupne
zhoršoval a už som nemohol zostať bývať sám. Keď
som sa rozprával o mojej situácii s bratmi, navrhli mi
pobyt v Domove Jah jireh. Rozhodnutie nebolo jednoduché, ale dnes viem, že som sa rozhodol správne. Žijem v spoločnosti duchovných bratov a sestier a mám tu
zabezpečenú potrebnú starostlivosť. Naďalej udržiavam
pekný vzťah s mojou staršou sestrou.

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.

