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Bulletin č. 5 
Březen 2009 

Zajímá Vás, jak pečovatelské domovy Jah Jireh 
fungují v Anglii? Podívejte se na web 
www.jah-jireh.org nebo si bezplatně objednejte 
dokument Láskyplná péče o potřebné na DVD. 
Rádi Vám jej pošleme. 

 

DVD 
v češtině 

 

Účelem Bulletinu je podávat informace o křesťanské péči o letité, a protože se jedná o soukromou iniciativu, nevyvěšujte prosím Bulletin na sborovou nástěnku v sále Království. Děkujeme za pochopení. 

 

Školení v Anglii 
V prosinci 2008 šest členů představenstva sdružení Jah Jireh na 

vlastní náklady navštívilo v rámci školení ústřední kancelář Jah Jireh 
v Anglii a čtyři pečovatelské domovy. Zde je stručný zápis z deníku 
jednoho z účastníků školení: 

 11. 12. Dopoledne ve Wartonu schůzka s bratry, kteří dílo zahajovali 
a nyní vedou všechny domovy. Velmi prospěšné setkání k získání zkušeností 
a informací. Bratři jsou ochotni pomoci při vyškolení personálu, či dokonce 
přijet! Odpoledne návštěva domovu v Blackpoolu, cca. pro 38 rezidentů – dobrá 
úroveň, dům vznikl z původního domečku (3 rezidenti v soukromí) 
přikoupením vedlejšího domečku a následně vedlejšího pečovatelského domu. 
Domov bude příští rok renovován.  

 12. 12. Dopoledne domov v Leylandu (35 rezidentů), odpoledne ve 
Wiganu (45 rezidentů) – v obou prvotřídní úroveň; něco takového bychom si 
přáli. Večer v sále Království interview s návštěvníky o díle v České republice 
v minulosti i současnosti. Angličtí zvěstovatelé projevili neobyčejné ocenění. 

 13.12. Domov Maryport. Dobře, že jsme jeli i sem, i když to byl výlet na 
celý den. Zdejší domov má 17 pokojů (Rozami 15), a tak je s tím naším 
budoucím co do velikosti nejlépe srovnatelný. Tím, že dům vznikal postupným 
přistavováním, působí trochu nesourodě. Rozami oproti tomu má 
architektonickou linii jasnou. Stavební rozdíly ale nejsou podstatné. Naučili 
jsme se, že nejdůležitější je vytvořit v domově rodinnou atmosféru, kde se 
s láskou pečuje o naše letité bratry a sestry. V tomto domově jsme poznali 
i 104letou pomazanou sestru, pokřtěnou v roce 1924. 

Závěr: Bylo to dojemné. Snad dokážeme technicky fungovat podobně, ale 
hlavně budeme Pána Jehovu prosit, abychom dokázali projevovat stejné 
láskyplné vlastnosti. Kéž nám Jehova žehná. 

PEČOVATELSKÝ 
DOMOV JAH JIREH: 

PROVOZ ZAHÁJEN 
Podívejte se na fotoreportáž 

z přípravných prací a ze 
stěhování prvního rezidenta. 

Praktické dotazy 

V uplynulých týdnech jsme dostali řadu praktických otázek, 
které mohou napadat i mnohé z vás... 

Jak je v domovech Jah Jireh zajištěna duchovní péče o rezidenty? 

Domovy slouží k bydlení, k aktivitám a k zájmovým 
činnostem, díky kterým se pro mnoho lidí stává život 
hodnotným a zajímavým. Účast na různých aktivitách pomáhá 
lidem žít plnohodnotný život, a tím se zlepšuje jejich fyzická a 
duševní pohoda. A celková pohoda musí být také založena na 
kvalitní duchovní péči. V poledne se rezidenti zamýšlejí nad 
denním textem, k jehož rozboru je určen někdo z pečovatelů, 
členů představenstva nebo i z bratrů mezi rezidenty. 
Pečovatelé jsou školeni k tomu, aby jejich péče měla 
i duchovní rozměr. Navíc v Mariánských Lázních je pěkný, 
velký sál Království, který nově příchozí členy sboru pojme. 
Mnozí místní bratři a sestry se již těší, že s rezidenty, kteří 
toho budou schopni, budou moci spolupracovat ve službě. 

Jaké jsou náklady v případě, že bytovou jednotku bude obývat 
manželský pár? 

Náklady na jednotlivce činí 15 000 Kč. V případě, že bude 
do domova přijat manželský pár, budou platit společně 25 000 
Kč. 

Jak může postupovat ten, kdo si přeje ubytování v domově Jah jireh, 
ale nemá dost prostředků na úhradu nákladů? 

Měl by napsat sdružení Jah Jireh a vysvětlit situaci. Pak 
budeme společně hledat vhodné řešení. 

Je možné, aby se někdo přihlásil do domova Jah jireh jen na měsíc či 
dva, aby si pobyt zde vyzkoušel a teprve potom se rozhodl, zda zde chce 
být natrvalo? 

Ano, je to možné. 

Jak probíhá stěhování do domova? Jaké věci si rezident smí vzít sebou? 

Cílem je, aby se v domově rezident cítil skutečně jako doma. 
Pokud si chce vzít do domova vlastní nábytek či dekorativní 
předměty, ke kterým má vazbu a které mu dobře slouží, rádi 
tomu vyjdeme vstříc, pokud to bude možné s ohledem na 
prostor a předpisy (například požární). Pokud si rezident 
nemůže zajistit stěhování sám, rádi vypomůžeme. 

Slovo úvodem... 
„Až do stáří člověka jsem Týž; a sám vás budu stále podpírat až do šedin člověka.“ 

(Izajáš 46:4) 

Jehova se zajímá o všechny své služebníky a nezapomíná na ně, 
ani když zestárnou. V duchu této myšlenky působí i občanské 
sdružení Jah Jireh, které vzniklo jako nástroj pro poskytování 
křesťansky zaměřené péče o letité křesťany. 

Jak možná již víte, provoz domova pro seniory Jah Jireh byl 
zahájen v bývalém hotelu ROZAMI v Mariánských Lázních. 
Objekt jsme na začátku ledna 2009 převzali a prakticky okamžitě 
byly zahájeny přípravné práce – úklid, malování, demontáž staré 
kuchyně a montáž nové, aby dům mohl rezidentům poskytovat 
kvalitní péči a aby se v něm cítili dobře. V průběhu února a první 
polovině března se přistěhovalo šest schválených rezidentů. Další 
zájemci se na přestěhování připravují.  

Víte snad o některém ze spolukřesťanů, který by potřeboval 
péči? Chtěli byste přiložit ruku k dílu nebo projekt podpořit 
finančně? Neváhejte se na nás obrátit telefonicky či e-mailem, rádi 
vám poskytneme potřebné informace. 

 

http://www.jah-jireh.org/

