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Životní příběhy rezidentů 
Jarka Hlaváčková 

Už od mládí jsem se velice zajímala o Boha. Poté, co jsem 
vychodila obecnou a obchodní školu, jsem šla do kláštera. Tady 
se náboženství stalo součástí mého života. Později již jako 
dospělá jsem bydlela v Praze, a když jsem šla ráno do práce, 
byla jsem schopná jet dřívějším autobusem, abych stihla mši 
v kostele. 

Pak můj život hluboce zasáhla pravda. Ještě za minulého 
režimu jsem seděla u holiče. Jedna žena tam prohlásila: „To je 
pořád starostí s Vánoci! Vždyť se Ježíš v prosinci ani 
nenarodil.“ Ta slova mne zaujala natolik, že jsem se s ní chtěla 
setkat v kavárně a víc se dozvědět. Sestra mne pozvala rovnou 
k ní domů, kde byl i její manžel. 

Připravila jsem si spoustu otázek s úmyslem, jak jim ukážu, 
kolik toho znám a vím. Ale bratr mluvil dvě hodiny a já jsem 
poslouchala s otevřenou pusou! Byla jsem v klášteře, ale Bibli 
jsem vůbec neznala, tam nás z Bible nevyučovali. O tom, co učí 
svědkové z Bible, jsem nikdy nepochybovala. Od prvního 
okamžiku jsem věřila, že mluví pravdu. Ke křtu jsem došla, 
když mi bylo něco přes 40 let. 

Pro pravdu jsem se zapálila. Nadcházející Vánoce již náš 
domov nezdobil stromeček. Manžel byl tolerantní, ale děti si 
myslely, že se babička zbláznila. Pevně jsem si za svým 
přesvědčením stála a díky tomu dnes Jehovovi slouží i mé děti. 

Měla jsem silnou touhu předat životodárná slova dál. Proč ale 
chodit po jednotlivcích? Jako kulturní referentka jsem nacvičila 
s dětmi pohádku. Lidé čekali v hledišti a já je vítala úvodním 
proslovem. „Přála bych si, aby lidé žili podle toho, co kázal 
jeden osvícený muž, Ježíš Kristus.“ Po těchto slovech divadlo 
strnulo. Naštěstí mi to v době komunismu prošlo. Později jsem 
kvůli pravdě měla v zaměstnání problémy. Jehova se ale 
vždycky postaral. 

V Jah jireh bydlím díky našemu laskavému Bohu. Celý svůj 
život jsem byla bohém a to mi zůstalo. Přesto mě Jehova miluje 
a dal mi možnost dozvědět se, že se připravuje domov jen pro 
svědky Jehovovy. Řekla jsem si, že to bych chtěla zažít. 
Samotné Mariánské Lázně mě příliš nepřitahují, ale Jah jireh se 
stal od prvního dne mým domovem! 
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Aktuality 
• Vřele vám děkujeme za zájem a neustálou 

podporu – praktickou, finanční, slovní či 
v modlitbách. Jsme velmi rádi, že díky Vaším darům, 
velkým i malým, jsme mohli v listopadu 2011 doplatit 
původnímu majiteli zbytek kupní ceny. Dům je tedy 
nyní ve vlastnictví občanského sdružení Jah Jireh. 
Můžeme proto plánovat větší opravy a možné 
rozšíření domova. Ze srdce chválíme Jehovu za jeho 
požehnání. 

• Kapacita domova – V současné době je volný 
jeden pokoj pro ty, kteří by si přáli být v Domově 
ubytováni. Zájemci se mohou hlásit telefonicky, 
e-mailem nebo písemně na adresy uvedené v záhlaví. 

• První mezinárodní seminář Jah Jireh – Ve 
středu 14. září 2011 se konal nedaleko Manchesteru 
(Anglie) první mezinárodní seminář pečovatelských 
domovů Jah Jireh. Zúčastnilo se ho přibližně 70 
delegátů z devíti zemí. Námět semináře byl vzat z 1. 
Mojžíšovy 22:14: „Opatří se na Jehovově hoře“. 
Řečníci přednesli patnáctiminutové referáty o tom, 
jak u nich domovy fungují (Česká republika, Jižní 
Korea, Kanada, Nizozemí, Polsko a Velká Británie) 
nebo jak se připravují (Dánsko, Irsko, Spojené státy 
americké). Pro jednotlivé referáty bylo 
charakteristické, že Domovy Jah Jireh – ačkoli pracují 
v zemích s rozdílnými právními předpisy – spojuje to, 
že jsou provozovány jako soukromé nevýdělečné 
organizace, kde je péče poskytována věrným, letitým 
svědkům Jehovovým, a tuto péči poskytují rovněž 
svědkové Jehovovi. Tím se tyto domovy liší od 
obdobných zařízení ve světě. Na závěr bratr Eddie 
Delaney z Anglie zdůraznil, že ke spokojenosti 
v Domovech Jah Jireh přispívá především duchovní 
smýšlení, a to jak na straně rezidentů, tak na straně 
pečujícího personálu. Po ukončení semináře byla 
vytvořena pracovní skupina, která se bude zabývat 
otázkami, jež jsou společné pro Domovy Jah Jireh 
v různých zemích.  


