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Životní příběhy 
 
William John Bull 
(1932-2015) 
 
Na začátku snah o domov 
Jah jireh v České republice 
stál bratr William John Bull, 
známý jako Bill. Jak se to 
vlastně stalo? 
 
Bill se narodil v malé vesnici v Kentu v jižní 
Anglii. Od šesti let sloužil Jehovovi Bohu 
v kazatelské službě po boku rodičů a v deseti se 
dal pokřtít. Po střední škole se rozhodl 
nepokračovat ve studiu, ale věnovat se naplno 
zvěstování dobré zprávy. V sedmnácti začal 
s průkopnickou službou a o rok později dostal 
své první přidělení od pobočky svědků 
Jehovových v Británii. Ve dvaceti se seznámil 
s Dorothy, která se později stala jeho 
manželkou. Společně s ní dvacet let sloužil jako 
cestující dozorce po celé Británii. Poté, co 
Dorothy vážně onemocněla, Bill se musel této 
výsady vzdát a začít se starat o manželku 
a domácnost. Po 46 letech naplněného 
manželství Bill svou milovanou Dorothy 
dochoval v náručí.  
 
Bill měl hluboký vztah ke starým lidem. 
S velkým nasazením se jako člen vedení 
neziskové společnosti Jah jireh proto zapojil do 
organizace provozu mnoha domovů Jah jireh 
s cílem poskytovat kvalitní péči – tedy i péči 
duchovní – seniorům z řad dlouhodobých 
Božích ctitelů. Pomáhal zakládat domovy nejen 
ve Spojeném království, ale i v Nizozemsku, 
Polsku, USA, Jižní Koreji a také v České 
republice. Byl to právě Bill, kdo u nás dal 
dohromady bratry z různých oborů - právníky, 
ekonomy, stavebníky atd. - a nadchl je pro 
vybudování organizace po vzoru mateřské 
společnosti Jah jireh ve Spojeném království. 
Řadu let sloužil jako předseda představenstva 
této české organizace a později, až do své smrti 

v srpnu letošního roku, jako člen 
představenstva.  
 
Bill říkával: „Do your best and leave the rest on 
the Lord“, tedy  „Dělej, co můžeš, a zbytek nech 
na Pánovi“. A tak i když nám jeho moudré rady, 
zkušenosti a duchovní nadhled budou velmi 
chybět, budeme se snažit nadále dělat, co 
můžeme, pokračovat v Billově odkazu 
a spoléhat se na Jehovu Boha. 
 
Letošní aktuality 
 

 Velmi děkujeme za stálý zájem a podporu. 
Jsou zvlášť cenné i proto, že jsme na rok 
2015 opět na provoz domova nedostali 
státní dotaci. 

 Žádost na rok 2016 plánujeme letos znovu 
podat. 

 Jak již bylo avizováno, došlo k vybudování 
dalších čtyř obytných jednotek v 1. 
podzemním podlaží. Vzhledem 
k bezpečnostním požárním požadavkům 
bylo nutno ve všech jednotkách 
vybudovat balkónové dveře s možností 
úniku do vnějšího prostoru. Pobytová 
kapacita byla rozšířena na 21 jednotek.  

 Uvažujeme o zakrytí stávající terasy 
prosklenou přístavbou. Kvůli požárním 
požadavkům, které náklady na tuto 
přístavbu značně navýší, je akce odložena 
na pozdější dobu. 

 Byla ošetřena a natřena všechna dřevěná 
obložení.  

 Dne 17. ledna 2015 domov navštívilo 
rodinné kvarteto Vondráčkových 
s dvouhodinovým programem klasické 
hudby. 

 Dne 30. května 2015 potěšila pěvkyně 
Jana Müllerová rezidenty a mnohé 
návštěvníky krásným zpěvem operních árií 
a dalších skladeb. 

 
 

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. 
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