
 

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 
 

 
 
 
Výročná schôdza občianskeho združenia Jah jireh 

Sobota 4. 9. 2021 bola 

výnimočným dňom. 

Bol to deň, keď sme si 

slávnostne pripomenu-

li piate výročie otvore-

nia Domova Jah jireh 

v Prievidzi. Pre pretr-

vávajúce riziká v sú-

vislosti s ochorením 

COVID-19 sa toto 

podujatie konalo for-

mou videokonferencie 

cez aplikáciu Zoom. 

Program podujatia 

pozostával z dvoch 

častí. O 13.30 si čle-

novia občianskeho 

združenia Jah jireh 

mohli vypočuť prejav 

brata Lubomíra Mülle-

ra, predsedu predsta-

venstva, ktorý v priebehu asi dvadsiatich minút päťročnú 

históriu domova aj to, aké problémy bolo potrebné po ten 

čas prekonávať. Po skončení prejavu nasledovala krátka 

prestávka vyplnená hudobným pásmom. Počas nej sa 

pripájali ďalší pozvaní, aby sa mohli zúčastniť druhej 

časti stretnutia – programu pri príležitosti výročia, ktorý 

sa začal o 14:00 v príjemnej atmosfére priateľov z viace-

rých zborov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. 

Úvodným bodom programu bola niekoľkominútová 

hudobno-obrazová prezentácia zachytávajúca niektoré 

z mnohých pekných chvíľ, ktoré sme v Domove za tých 

päť rokov zažili. Zaspomínali sme si tak na spoločenské 

stretnutia, zaujímavé aktivity, ale aj príjemné chvíle 

strávené spoločenstvom cez Zoom. 

   Veľmi nás potešilo, že k programu prispeli krátkym 

videom aj naši priatelia z domova Jah jireh v 

Mariánskych Lázňach. 

   Na záver bolo prvýkrát verejne premietnuté oficiálne 

prezentačné video Domova Jah jireh v Prievidzi.  

    Z dôvodu  pandemickej situácií sme sa síce nemohli pri 

tejto peknej príležitosti stretnúť vo väčšom počte osobne, 

no predsa v momentálnych okolnostiach nachádzame aj 

pozitíva. Teší nás napríklad to, že vďaka využívaniu 

Zoom-u sme mohli spoznať mnohé nové, milé tváre. Vý-

razne sa rozšírila spolupráca pri rozboroch denného textu 

so spolukresťanmi z Českej republiky.  

Ďalšou vecou z ktorej máme radosť, je príjemná spätná 

väzba k príspevkom zdieľaným na našom profile na In-

stagrame a Face-

booku. Príspevky 

o rôznych záuj-

mových a du-

chovných činnos-

tiach, ktoré 

v domove pre-

biehajú, sa tešia 

veľkej obľube 

a milé komentáre 

k nim, napríklad 

od rodinných 

príslušníkov na-

šich rezidentov 

a ďalších zná-

mych, nás vždy 

zahrejú pri srdci. 

Ohlasy sa k nám 

dostali až z An-

glicka. Na adresu 

tradičných sliv-

kových gúľ z našej kuchyne: „Vyzerajú chutne. V Británii 

som ich nikdy nevidel.“ Ocenenie našej práce vyjadrila 

jedna sestra na Instagrame slovami: „Ja Vám ďakujem, 

s akou láskou to pre našich zostarnutých robíte. Maminke 

sa darí len vďaka Vám.“ A my zas ďakujeme za tieto 

povzbudzujúce vyjadrenia!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí boli s nami spojení pri 

príležitosti piateho výročia. Osobitne by sme chceli po-

ďakovať všetkým, ktorí sa za tých päť rokov podieľali na 

chode a údržbe Domova prostredníctvom rôznych sta-

vebných a opravných prác, organizovaní spoločenských 

aktivít či duchovných činností. Ďakujeme za vás Jehovovi 

a tešíme sa na ďalšie príjemné chvíle a spoluprácu. 

JAH JIREH, občianske združenie 
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