
PRAPOR SPÁSY
ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU speciální číslo 2019

„Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť 

Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?”

Jozue 1,9

Děkujeme Bohu, že v roce 1990, 

po mnoha letech modliteb 

a po zásadní změně politické situace, 

mohla Armáda spásy znovu začít 

pracovat v České republice 

a na Slovensku.

Řada lidí se za ten den modlila a toužila po něm, ale nebylo 
jim dáno vidět jeho příchod. Mnozí jiní však měli prospěch 
z nadějí a modliteb těch, kdo šli před nimi.

A tak jsme tu. Je rok 2019 a i o sto let později je Armáda 
spásy stále třeba. Lidé stále mají potřeby – potřebují jídlo, 
přístřeší, pomoc, podporu, lásku, péči, zaměstnání, atd. – 
a stále potřebují slyšet o Ježíši a setkat se s Ním, protože On 
je naším uzdravitelem, Spasitelem a pramenem naděje. Je 
třeba, aby se každý důstojník, voják a přítel Armády spásy 
aktivně zapojil do naplňování našeho poslání kázat evange- 
lium Ježíše Krista a naplňovat lidské potřeby v Jeho jménu 
bez jakékoliv diskriminace.

Jsem vděčný za ty, kdo byli průkopníky naší práce v roce 
1919, za ty, kdo byli věrní ve své křesťanské službě během 
dalších let, za ty, kdo znovu zahájili práci Armády spásy 
v roce 1990, a za ty z vás, kdo dnes čtete tato slova a aktivně 
se zapojujete do milující služby nyní.

Ať Bůh žehná Armádě spásy v České republice a na Slovensku.

Brian Peddle
GENERÁL

OSLAVY KE 100 LETŮM
ZALOŽENÍ ARMÁDY SPÁSY
V ČESKÉ REPUBLICE

Program:
· aktivity pro děti a mládež
· sporty
· koncert norské kapely Armády spásy
· tradiční akce Polévka je grunt
· tržiště výrobků ze středisek 
  Armády spásy
· koncert studentského sboru FUSION

21. 9. 2019
od 10.30 do 16 hodin

Ostrava, Trojhalí Karolina

VSTUP VOLNÝ

Drazí přátelé,

bylo to v roce 1919, kdy Armáda spásy poprvé zahájila 
svou práci v tehdejším Československu. Jak jiný byl teh-
dy svět. Evropa se snažila vzpamatovat z první světové 
války. Služba Armády spásy byla velmi potřebná, proto-
že lidé potřebovali jídlo a přístřeší, pozůstalí potřebovali 
útěchu, lidé traumatizovaní válkou potřebovali poraden-
ství a podporu a každý potřeboval slyšet dobrou zprávu 
o Ježíši a o naději, kterou On sám přináší pro dnešek 
i pro věčnost.

Během let se ve službě vystřídalo mnoho věrných salu-
tistů, ale pak naše práce musela ustat.

V kanceláři mám rámeček s fotografiemi všech dů-
stojníků, kteří slouží v české a slovenské části našeho 
území. Popiskem na něm je citát z Bible, který říká:  
„Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši 
a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děko-
vat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách.“ 
(Ef 1,15–16).

Teď, když slavíme 100 let přítomnosti a práce Armády 
spásy v Česku a na Slovensku, mám ještě víc důvodů 
děkovat Bohu za Jeho věrnost a za věrnost těch, kdo 
se během let oddali nesobecké službě jako důstojníci, 
vojáci, stoupenci, zaměstnanci nebo přátelé Armády 
spásy.

Dožít se 100 let je pro lidi dost neobvyklé. A často se 
stává, že když tento věk přece jen přijde, člověku už ne-
zbývá moc energie. 

Může to tak být i v případě organizací. Armáda začala 
jako hnutí a může pro ni být velmi reálným rizikem, že 
se stane jen strnulým, ztuhlým památníkem. 

Nicméně, během mých návštěv ve vaší části našeho 
území jsem vždycky povzbuzena, protože se tam se-
tkávám s Armádou, která stále sílí, stále hledá nové 
způsoby, jak sloužit komunitám, stále hoří plamenem 

Armáda spásy slaví 100 let!

Ducha Svatého a stále je pevně rozhodnutá vést lidi k víře 
v Krista.

Bůh je odvěkým a věčným Bohem, ale v Jeho Království se 
stále dějí nové věci. Bůh nikdy nespí a nikdy nedřímá. Když 
na Něj očekáváme, On obnovuje naši sílu: naši sílu jakož-
to jednotlivců i naši sílu jakožto Armády spásy jako Bohem 
inspirovaného hnutí. 

Biblická pasáž, kterou už jsem zmiňovala výše (Ef 1,17–20), 
nás také učí, za co se Pavel modlí. A právě to je i mou mod-
litbou za Armádu v České republice a na Slovensku:

„Aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal 
Ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání Jeho samého, 
a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v Jeho po-
volání, jaké je bohatství Jeho dědictví ve svatých a jak ne-
smírná je velikost Jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu 
s působením převahy Jeho síly, kterou uplatnil v Kristu, když 
Jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích.“

Bůh žehnej Armádě spásy.

Hannelise Tvedt
GENERÁL 



organizovaného společenství, které dokáže spojit svůj zápal, 
touhy, schopnosti a zdroje pro sdílení Kristova evangelia a pro 
to, aby v Jeho jménu plnilo potřeby lidí. 

Od nového začátku v roce 1990 (a v roce 2015 na Slovensku) se 
práce Armády rozrostla z nuly na 800 zaměstnanců a důstojní-
ků, o členech a dobrovolnících ani nemluvě. Tito lidé poskytují 
duchovní a sociální služby v Česku a na Slovensku prostřed-
nictvím 13 sborů a téměř 70 sociálních služeb. Tato práce za-
hrnuje sbory a komunitní centra, programy pro děti a mládež, 
péči o bezdomovce v azylových domech, noclehárnách a den- 
ních centrech, domy pro matky a děti bez domova, sociální 
ubytování, terénní práci, program pro drogově závislé, ordinaci 
s lékařskou péčí na ulicích a v místě působení, návštěvy v do-
movech, bezpečné přístavy pro staré a nemocné bezdomovce, 
hospicové jednotky a vězeňský program. 
Česká vláda dnes považuje Armádu spásy za důvěryhodného 
poskytovatele kvalitních sociálních služeb. Úřady s Armádou 
počítají a často ji žádají o rady a doporučení v otázkách sociální 
politiky. 

Každou noc nabízíme více než dvěma 

tisícům lidí bez domova lůžko 

v našich zařízeních, 

která jim poskytují bezpečí a pomoc. 

Každý den se dva tisíce dalších lidí 

bez domova setkává s Armádou spásy 

pod mostem, někde v lese 

nebo na ulicích v centrech měst 

kvůli péči, jídlu a různým 

druhům pomoci.

Rok 2019 je rokem oslavy; je rokem, kdy se máme s vděčností 
ohlédnout a vzdávat díky za veškerou práci, kterou dnes Ar-
máda v Česku a na Slovensku dělá. Je to také čas hledět do 
budoucnosti s nadšením a velkými očekáváními. Věříme v další 
rozvoj a růst práce Armády spásy v budoucnu – a to znamená, 
že se více lidí setká s Kristem; více lidí se ve své nouzi setká 
s rukama, které jim pomohou; více lidí dostane péči a útěchu; 
více lidí bude posíleno, aby šli dál ve svých životech s ros-
toucím sebevědomím a novým pochopením své důstojnosti 
a hodnoty, které jim dá sám Bůh. 

Máme dobré důvody

věřit v budoucnost, 

protože právě to vše je posláním,

které Bůh před 150 lety

Armádě spásy dal a které

nikdy neodvolal.

Jeho platnost je dnes větší než kdy dřív, což je zjevné ve všech 
131 zemích po celém světě, kde Armáda působí. 

Ano, samozřejmě, čelíme mnoha výzvám – výzvy vždycky byly 
součástí rozvoje a stále jí jsou, a proto jim budeme muset čelit 
i v budoucnu. Ale naše práce vždy pokračovala, rok za rokem, 
generaci za generací, v dobrých časech i v časech těžkých; věrný 
lid Armády spásy vždy udržoval její poslání naživu.
Výzvy, kterým Armáda ve společnosti čelila na svém počátku – 
bezdomovectví, chudoba, závislosti, osamělost, bezpráví – jsou 
dnes naprosto stejně aktuální Armáda spásy zůstává věrná 
svému poslání, řeší problémy a pracuje uprostřed komunit, kde 
nabízí praktickou pomoc a podporu, a tak napomáhá k tomu, 
aby životy lidí byly proměňovány.
Je to o lidech a je to o Bohu, je to o lásce a o víře v proměněné 
a obnovené životy. Pořád je toho potřeba tolik udělat! Právě 
proto pokračujeme s vděčností za to, že jsme součástí tohoto 

Každý den se lidem nabízí pomoc v jejich duchovní nouzi 
a dostává se jim vedení a útěchy v našich sborech a sociálních 
službách. 
Každý den se lidem nabízí společenství a budují se nová přá-
telství.
Každý den se našim bližním dostává pomoci, která posiluje 
jejich sebeúctu, a lidé Armády je každý den utvrzují v jejich 
důstojnosti svým milujícím srdcem, které oddaně bije právě 
pro ně.

Vděčnost
O tomto výročí jsme vděčni našim průkopníkům, kteří se drželi 
vize Armády a rozhodli se čelit výzvám, jak na samém začátku 
v roce 1919, tak a i při druhém začátku v roce 1990. S velkou 
vděčností a respektem ctíme všechny, kdo se k nim připojili 
a kdo od začátku, od roku 1919, tvořili to, co je dnes Armá-
dou spásy. Chceme poděkovat každému věrnému důstojníkovi, 
zaměstnanci, vojákovi, členovi, dobrovolníkovi a příteli Armá-
dy spásy – všichni totiž důležitým způsobem přispěli k poslání 
Armády spásy. 

Jsme vděční Mezinárodnímu velitelství za jeho iniciativu při 
ustanovování Armády spásy v letech 1919 a 1990 a za jeho ná-
slednou podporu. 
Jsme vděční nizozemskému vedení za jeho rozsáhlou podporu 
v oblastech finančních a lidských zdrojů a praktické podpory. 

Jsme vděční všem našim 

spolupracovníkům a podporovatelů 

 v Česku, na Slovensku i v zahraničí. 

Jsme vděční každému jednomu 

z váskdo s námi míříte 

do budoucnosti a sdílíte vizi 

a poslání Armády spásy. 

Cesta vpřed
Armáda spásy v České republice a na Slovensku zůstane věrná 
svému původnímu poslání – a to se záměrem růst! To znamená, 
že budeme posilovat a rozšiřovat svou evangelizační a sociální 
práci.
Budeme podporovat sdílení evangelia. Musíme vést více lidí ke 
Kristu i v nových oblastech a zakládat nové sbory a komunitní 
centra.
Zatím poslední založený sbor byl otevřen v Kopřivnici v srpnu 
2019; je spojený s preventivní prací sociálních služeb dětem. 
Posilujeme naše zaměření na děti a mládež, jelikož dětství 
a mládí tvoří pravděpodobně nejdůležitější období v životě člo-
věka, v němž mladí potřebují podporu, vedení a lásku, a které 
má vliv na zbytek jejich životů.
Armáda spásy se snaží nadále rozvíjet sociální služby – kvalita-
tivně i kvantitativně – ve městech, kde už pracuje, ale i v no-
vých městech a oblastech, kam Armádu zvou místní úřady ke 
spolupráci a rozvoji své činnosti.  
Armáda chce být silným hlasem znevýhodněných a utlačo-
vaných lidí ve společnosti a něco s jejich situací udělat!  

Armáda spásy se snaží být více vidět. Být pro lidi v České re-
publice a na Slovensku viditelná, aby si všimli, jak přispívá spo-
lečnosti a jak ji pozitivně ovlivňuje; může to přilákat další lidi, 
aby se k Armádě připojili jako členové, pracovníci a dobrovolní-
ci; a pozornost veřejnosti může vést k další finanční, duchovní 
a morální podpoře naší práce.

Armádo spásy,

blahopřeji ti ke tvým 100 rokům! 

Jdi vpřed! Bližní v duchovní,

hmotné a osobní nouzi

na tebe čekají!

Jozue 1,9
Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach 
a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam 
půjdeš?

Pplk. Tone a Frank Gjeruldsen, národní velitelé



Prezident T. G. Masaryk s Bramwellem Boothem
(synem zakladatele Armády spásy)

Armáda spásy v datech 1919–2019

1919

• 14. 9. 1991 byl v HAVÍŘOVĚ otevřen první azylový dům 
 pro muže, první v ČSR i ve střední Evropě 

• vznikaly křesťanské místní sbory, na které navazuje 
 sociální práce jako např. Domovina pro neprovdané matky 
 v Kladně, Domovina pro sirotky v Jablonci a Záchranná   
 domovina pro mravně ohrožené dívky v Krči u Prahy

Domovina pro mravně ohrožené dívky v Krči

Josef a Erna Korbelovi s dětmi Alenkou, Viktorem 
a Borisem krátce před zatčením

• krátce po revoluci žádá skupina křesťanů Armádu spásy
 o zvážení obnovení práce
• tehdejší federální československá vláda má také velký 
 zájem o odborné a praktické zkušenosti s řešením 
 problémů lidí bez domova
• prezident Václav Havel se setkává se generálkou 
 Evou Burrows a oceňuje služby Armády spásy i v jejím 
 duchovním a morálním a rozměru
• Armáda spásy v České republice byla zaregistrována 
 MV ČR dne 17. 5. 1990 jako občanské sdružení

Generálka Eva Burrows s prezidentem Václavem Havlem

• začátek činnosti Armády spásy v KRNOVĚ

• činnost Armády spásy ukončena komunistickým režimem,  
 major Korbel  a majorka Vencová byli uvězněni, další 
 důstojníci byli pronásledováni komunistickým režimem
• příběh Josefa Korbela je popsán v knize V nepřátelském
 táboře

• začátek činnosti Armády spásy v PŘEROVĚ

• Armáda spásy zahajuje v ČSR činnost křesťanskou i sociální.  
 Ta se dělí na 3 oblasti:
 • zaopatřovací (útulny pro lidi bez domova)
 • pomocnou (rozdávaní jídla chudým a poradenství 
  v těžké životní situaci) 
 • záchrannou (ústavy pro padlé dívky a léčebny 
  pro závislé na alkoholu)

1950
1992

• začátek činnosti Armády spásy v BRNĚ a v OSTRAVĚ

Slavnostního otevření azylového domu v Brně se zúčastnil sám 
Josef Korbel (vlevo), na jeho počest nese azylový dům jeho jméno

1993

• začátek činnosti Armády spásy v KARLOVÝCH VARECH

1994

1991

• česká Armáda spásy (s podporou ze zahraničí) se zapojila 
 do humanitární pomoci po záplavách v České republice
• materiální, psychologická a duchovní pomoc byla poskyto-
 vána i v dalších týdnech a měsících

1999

1990

1920

1997
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• zahájení práce v ŠUMPERKU

2000

• zahájení specifické služby následné péče pro alkoholiky
 v Domě pod svahem  v HAVÍŘOVĚ

• zahájení práce v OPAVĚ

2001

2002

2014

• zahájení práce v JIRKOVĚ a CHODOVĚ

2015

• zahájení práce na SLOVENSKU a ve FRÝDKU-MÍSTKU

2016

• začátek činnosti Armády spásy v BOHUMÍNĚ• Armáda spásy poskytuje materiální pomoc a krizovou  
 intervenci po záplavách ve středních a severních Čechách 
 i v dalších oblastech

2009

• zahájení práce v KOPŘIVNICI

2018

• ve spolupráci s holandským ústředím byl zahájen projekt 
ReShare Česká Republika 

2017

• otevření první ordinace pro chudé v OSTRAVĚ

2019

Armáda spásy chce i v dalších letech sloužit
těm nejpotřebnějším v naší zemi a v souladu
se svými hodnotami naplňovat jejich sociální
i duchovní potřeby. S vírou, že to má smysl,

s nadějí pro každého příchozího, s láskou,
respektem, poctivostí a v jednotě

s lidmi pomáhajícími na celém světě.

2017


