
Před mnoha lety v mém rodném městě pozvaly církve před Velikonocemi obyva-
tele města na mimořádné velikonoční setkání. K oznámení této události byly po 
celém městě vyvěšeny plakáty. Na každém telefonním sloupu jste si mohli přečíst 
z plakátu biblický oddíl z Izajáše 53,5:

On však byl proboden naším proviněním,

 našimi vinami trýzněn byl;

pro naše blaho snášel potrestání –

byli jsme uzdraveni jeho ranami! (B21)

Několik týdnů jsem na sloupech vídal tyto plakáty a za pár dní jsem se je naučil 
nazpaměť. Bylo mi tehdy asi 10 let. Takže od té kampaně je tento biblický verš 
v mé paměti a pravidelně mi připomíná našeho Spasitele, který k nám sestoupil, 
aby nesl důsledky našich hříchů, zachránil nás, daroval nám pokoj a ukázal nám 
cestu k našemu nebeskému Otci.

A také si pamatuji: – Byl to On sám,

kdo musel zaplatit – to jsem nemohl

udělat ani já, ani vy.

Vlastně bychom každý den potřebovali „plakáty na sloupech“, které by nám při-
pomínaly, co pro nás Ježíš udělal! Musíme stále znovu slyšet poselství o Boží lásce 
a milosrdenství, protože to je základ pro naši budoucnost a naději. Každý den 
máme důvod být vděční! Jeho láska a milosrdenství trvají věčně! Vyhledávejme 
takové „sloupy“ s touto zprávou ve svém okolí.

Radujte se, buďte pokorní, buďte vděční!

Radostné Velikonoce!

Tone a Frank Gjeruldsenovi
národní velitelé Armády spásy v České republice a na Slovensku
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On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje ze všech nemocí. On tě vykupuje od smrti 

v propasti, on tě korunuje láskou a něžností.           

Zpráva na sloupech

Ž 103, 3–5 (B 21)

Pomozte nám vyrobit roušky pro lidi bez domova a sociální 
pracovníky, kteří jsou s těmito lidmi v denním kontaktu. Tento 
bezpečnostní základ je nutností, aby se virus nešířil mezi dal-
šími občany. 
Kapela Lucie dodala jako materiál pro výrobu roušek svůj re-
klamní textil, který si můžete vyzvednout od pondělí do pátku 
(od 23. 3. do 27. 3.) mezi 10 a 14 hodinou v komunitním centru 
Armády spásy kousek od metra B Hůrka. Hotové roušky, ať už 
z tohoto materiálu nebo z vlastního, můžete přinést tamtéž do 
3. 4. (opět vždy v pracovní dny mezi 10–14 hod). 

Omlouváme se, ale z kapacitních důvodů nemůžeme rozesílat 
reklamní textil Lucie mimopražským zájemcům, které ale ne-
chceme tímto vyloučit. Proto, žijete-li mimo Prahu a rádi byste 
nám pomohli, prosíme, zasílejte hotové roušky z vlastního ma-
teriálu na adresu Komunitního centra Armády spásy (Petržílko-
va 29, 158 00 Praha 13).

Všechny z vás, kteří nám pomůžete (ať již využijete reklamní 
textil Lucie či svůj vlastní), odměníme při dodání alespoň 5 rou-
šek trikem Lucie, které bude k osobnímu odběru na uvedené 
adrese na Hůrce a mimopražským zájemcům bude po skončení 
akce zasláno poštou.

K zasílání hotových roušek můžete využít aktuální bezplatné 
nabídky České pošty:
https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-zdarma-prepravu-
je-rousky?fbclid=IwAR277FWAkTNwRT_2UZmiwGWG3Z-
8TOp-uYO0ZyVL_kvnUOqGc81nBjDUN8IE
Do balíku nám nezapomeňte připsat své jméno, adresu, email, 
telefon a preferovanou velikost trika, abychom vás mohli od-
měnit.

Všechny ostatní manipulační poplatky v souvislosti s touto 
akcí hradí skupina Lucie.

Předem vám všem moc děkujeme za podporu.
Přemysl Kramerius, major                             
národní ředitel pro administrativu a komunikaci                                           

Pomozte nám vyrobit roušky pro lidi bez domova 



Kdy ses o Armádě spásy dočetla nebo doslechla úplně poprvé? 
Tak to vůbec netuším. Než jsem se začala zajímat o práci v Ar-
mádě spásy, tak mi pod tímto jménem v mysli vytanula před-
stava lidí v uniformách, jak na ulicích amerických měst zpívají 
a hrají, rozdávají jídlo. Zkrátka takové literární a filmové klišé, které 
jsem přebrala ze zmínek v knihách a filmech.

Proč ses rozhodla pracovat pro Armádu spásy? 
V roce 2015 jsem se rozhodla změnit práci. Jediné, co jsem vědě-
la, že chci zůstat pracovat v sociálních službách. Tak jsem hledala 
v inzerátech. Musím přiznat, že rozhodování, zda odpovím na in-
zerát hledající ředitele Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše 
v Praze, mi chvíli zabralo. Jak už jsem uvedla výše, měla jsem jen 
mlhavou a hodně pokřivenou představu o tom, co to vlastně Ar-
máda spásy je a jak pracuje. Musela jsem si dohledat informace 
o této organizaci. V té době jsem dokončovala psychoterapeutický 
výcvik a pracovala s lidimi s PAS (autismem). Lidé bez domova mi 

přišli jako velmi rozmanitá klientela s velmi širokým spektrem po-
tíží, a to mě lákalo. Také prostředí křesťanské organizace jsem vní-
mala jako výhodu, jako určitou záruku poctivosti při jednání s lidmi 
i institucemi. Tak jsem si řekla, že to zkusím a uvidím, s jakými lid-
mi se to vlastně potkám. Pokud si dobře pamatuji, potkala jsem 
u pohovoru Františka Krupu, Mílu Pípala a Tondu Plachého :-).

Jak vypadá tvůj běžný pracovní den?
Bydlím na maloměstě asi 70 km od Prahy. Samotné dojíždění mi 
denně zabere 3–4 hodiny času. Vstávám obvykle v 5:20. Do Tusa-
rovy ulice, kde je Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše 
a také vedení oblasti Čechy, dorazím tak na 8:00. Pokud nemám 
nějaké setkání nebo jednání mimo CSSBB, začínám pracovní den 
kávou a maily, pak schůzky, administrativa, kancelářská klasika, 
rozpočty, zaměstnanci, klienti, úřady. V současnosti mi ještě hod-
ně času zabere předávání práce nové ředitelce CSSBB Jitce Mod-
litbové, připravovaná rekonstrukce objektu CSSBB a vyjednávání 
o možné decentralizaci služeb v Praze a vzniku nových. Končím ob-
vykle kolem 17. hodiny. Několikrát týdně se pak ještě věnuji psy-
choterapii. Mám pár klientů v soukromé praxi. Domů se obvykle 
dostanu kolem 20. hodiny. V současnosti to není potíž, protože 
synové už s námi nebydlí, jsou dospělí, manžel chodí domů také 
dost pozdě a zvykl si a kocourovi vyhovuje klid.
 
Práce ve velké pomáhající organizaci je velmi náročná na čas 
i energii. Daří se ti obnovovat svoje síly?
Hodně mi pomáhá vědomí, že to, co dělám, má smysl. Protože při 
cestě do práce i domů využívám hromadnou dopravu a nemusím 
se soustředit na řízení auta, mám tento čas pro sebe. Naučila jsem 
se to tak brát, ve vlaku či autobusu odpočívat nebo si přemýšlet 
o svých věcech, „dojet věci z práce a odložit je“,  nebo jen tak 
koukat do krajiny a vypnout. Vlastně ještě nikdy jsem tolik času 
pro sebe neměla. Také práce s klienty v terapii je něco, co mě těší 
a spíš dobíjí než ubíjí. S manželem se už 20 let podílíme na chodu 
Filmového klubu Sedlčany, takže jednou až dvakrát za měsíc cho-
dím do kina, protože když už jsme si ty filmy vybrali .... A samozřejmě 
moji synové, přátelé, manžel, díky kterému se stále učím pokoře, 
a vím že žádný kurz párové terapie z vás dobrého partnera neudělá, 
a spousta dalších věcí, lidí. Zkrátka kolik práce, tolik potěšení. 
Život má být v rovnováze :-).

Jaký příběh tě v poslední době nejvíc povzbudil?
Těžko vybrat jednotlivý příběh. Když nad tím přemýšlím, tak 
v poslední době máme několik opravdu dobrých konců příběhů 
našich klientů. To proto, že díky nové politice MHMP se staly byty 
v Praze dostupnější i pro lidi bez přístřeší a několika našim klien-
tům se již získat byt podařilo. To je vždy velmi radostná událost 
pro všechny. Jestli je nějaké stěhování radost, tak do vlastního 
bytu. Vzpomínám si na případ klienta z noclehárny, který si díky 
bytu, který v prosinci získal od Prahy 7, mohl k sobě zpátky nastě-
hovat své dvě dcery a svoji matku.

Jak ses dostala k poskytování terapie?
Začínala jsem pracovat jako učitelka matematiky a společenských 
věd. Pak jsem pracovala 12 let jako obchodní manažer firmy, 
která vyráběla vzduchotechniku. Doplnila jsem si vzdělání o ob-
chodní management, odtud byl jen krok ke koučinku a nakonec 
jsem zjistila, že jsou věci, které odkoučovat nejdou, že nevědomé 
motivy našeho jednání jsou mnohem mocnější než náš rozum 
a nevědomá přání silnější než ta vědomá. Tedy začalo mě zajímat, 
jak to, že často jednáme jinak, než nám rozum velí. Měla jsem s tím 
dost osobních zkušeností. Tehdy jsem si myslela, že mě zajíma-
jí především ostatní lidé a chci porozumět světu kolem sebe, ale 
dnes vím, že jsem v podstatě potřebovala porozumět především 
sama sobě a smyslu svého života.
Tak jsem začala studovat na Pražské vysoké škole psychoso- 
ciálních studií, pak šla do psychodynamického výcviku a vlak se 
rozjel a nebylo cesty zpět.

V současné době zastáváš pozici oblastní ředitelky. Jaké jsou 
tvoje priority pro letošní rok?
Už v roce 2017 jsme začali připravovat rekonstrukci CSSBB. Letos 
to konečně nastane, a to za provozu všech služeb. Dotáhnout tuto 
akci do konce, to je důležitý úkol tohoto roku. Rádi bychom de-
centralizovali služby pro lidi bez domova na více míst po Praze, to 
je ovšem dlouhodobý a nesnadný úkol, tak uvidím, jak to půjde.
Největší prioritou však je pomoci nové ředitelce CSSBB „zabydlet 
se na Tusarce“ a sama se musím „zabydlet na oblasti“.

Lenka Sadilová, oblastní ředitelka Armády spásy

Rozhovor s Lenkou Sadilovou

Přeji vám všem hezký čas.

Ráda bych se představila. Jmenuji se Alexandra Langová. Po-
cházím ze západních Čech na Karlovarsku, z Horního Slavkova 
– to je mé rodné město. Na svět jsem přišla předčasně, když 
jsem měla 6 a půl měsíce, a s kombinovaným zatížením. Dia-
gnostikovali mi  spastickou, dětskou mozkovou obrnu a nedo-
vyvinuté plíce.

Mamce řekli, že určitě nepřežiji. Nevážila jsem ani 1 kg. Bylo to 
v 70. letech minulého století. Zachránili mě ve Vojenské ne-
mocnici v Plzni. Proběhla operace plic a několik operací dol-

ních končetin, aby se natáhly a srovnaly. V dětství jsem musela 
cvičit nejméně dvakrát denně a překonávat bolest. Každý rok 
jsem jezdívala na léčebné pobyty na 3–6 měsíců. Poté jsem 
musela dohánět učivo.

Mám velmi milující rodinu. V té době mě společnost chtěla dát 
do ústavu. Moje rodina na to řekla: „To nepřipadá v úvahu. My-
šlení má v pořádku.“ Na školu jsem chodila mezi zdravé děti, jak 
na základní, tak na střední. Vystudovala jsem Výtvarnickou ke-
ramickou školu v Karlových Varech. Pracovala jsem v Porcelánce 
Horní Slavkov, kde se většinou vyráběly hodně drahé produkty. 
Byla to nejstarší porcelánka ve střední Evropě.   

Pak jsem po necelých 10 letech šla studovat gymnázium 
v Praze do Jedličkova ústavu, kde jsem po dvou letech přešla na 
Církevní zdravotnickou školu s pedagogickým zaměřením 
u salesiánek. Dělala jsem praxi ve školce a pracovala jsem 
v Ústavu sociální péče Radošov u Karlových Varů, kde jsou klien- 
ti s duševním onemocněním.

Pána Ježíše jsem poznala v mých 17 letech na studiích v Karlo-
vých Varech. Studovala jsem Bibli u Adventistů sedmého dne, 
kde jsem ve sboru v Sokolově přijala křest ponořením. Pak 
jsem byla v Praze a prožívala velké změny v mém životě. Přišla 
jsem mezi studenty VŠ – YMCA, kde jsem přijala křest Duchem 
Svatým a chodila jsem na mládežnická setkání, kázání a školení 
k Danu Drápalovi. V Praze byly sbory na různých místech, kde 
se dalo chodit a modlit se. V Praze na studiích jsem nějaký čas 
bydlela u Jany Peřtové, kde jsem pomáhala vést úřední papíry 
a objednávání hodin zpěvu. Měli jsme i chválící skupinku.
Také díky Adře jsem s panem Slávkem Vurstem jezdívala na 
ozdravné týdenní pobyty pro lidi s těžkým zdravotním postiže-
ním, kde jsme měli osobního pomocníka. Vše se částečně nebo 
celkově dotovalo Adrou. Byla tam možnost odborné rehabili-
tace, také jsme studovali písmo a trávili čas v přírodě. Všechno 
bylo dobrovolné. Já jsem měla na starosti keramické odpoled-
ne a vedla jsem program na slavností bohoslužbu.
Na těchto pobytech jsem se dozvěděla o tom, že město Kr-
nov postavilo bezbariérové byty s pečovatelskou službou. Žiji 
v Krnově už od dubna 1997. Zažila jsem povodně, ale i velkou 
Boží ochranu i solidaritu a pomoc lidí. Pracovala jsem v Opa-
vě v Domě sv. Josefa i v Krnově u Benjamína, kde jsem vedla 
kurzy keramiky. Pak jsem v roce 2005 měla velký zákrok a už 

jsem nemohla pracovat pod velkou fyzickou zátěží. Srazilo mě 
na přechodu auto. Vyletěla jsem z vozíku asi 12 metrů a hlavou 
jsem narazila do kovového zábradlí. Přesto jsem měla jen otřes 
mozku, byla jsem potlučená, ale neměla jsem nic zlomeného. 
Zase velká Boží ochrana.

Musela jsem začít se vším od začátku, také s chůzí. Už jsem 
nemohla dojíždět do Opavy, tak pracuji doma na PC. Dále jsem 
tvořila s dětmi v Krnově. Sama dělám malbu a keramiku. Měla 
jsem také společnou výstavu s výtvarníky v Plzni.
Prosila jsem Pána, ať mohu to, co umím, předat dál, a také řešit 
mou situaci. Tak jsem se dostala do Armády spásy. Vše na sebe 
hezky navazovalo a teď se mohu věnovat dětem a navzájem si 
dělat radost. Děkuji Pánu za krásný sbor a krásné, láskyplné 
přijetí. Amen.

Jak mě Bůh uzdravuje a pomáhá mně i druhým. Bůh je stálý 
a živý. Amen
Za co jsem vděčná:
• Duševní uzdravení, sebepřijetí i odpuštění sobě i otci.
• Ochrana a vedení lékařů při mé léčbě a rehabilitacích.
• Ochrana na cestách, posílání pomocníků, vyslyšení proseb.
• Uzdravení při otravě krve, vyčištění jater.
• Uzdravení chronických nemocí plic, zápalů plic a chřipek.
• Nemusím užívat přístroje na dýchání a léky už několik let.
• Uzdravení od svalových křečí a můj zdravotní stav se pořád  
 zlepšuje – stabilita chůze.

Radost v životě, Boží klid, pořádek a vyrovnanost. Důvěru a ví- 
ru v Krista dostávám skrze živou modlitbu. Nejdříve prosím za 
sebe a když jsem v Božím vnitřním míru a tichu, tak se pak při-
mlouvám za druhé. Duch Svatý pracuje jak pro mě, tak i pro 
druhé a jsou uzdravováni i pod ochranou Boží. Zažívám Boží 
pořádek – vedení Boží.  
Za co jsem vděčná:
• Uzdravení maminky, strejdy a bratrance z rakoviny.
• Ochrana neteře a její dcerky při předčasném porodu.
• Vysvobození neteře od drog.
• Ochrana celé mé rodiny i přátel.

Saša Langová
Sbor Armády spásy v Krnově

Svědectví Alexandry Langové



Zástupci sociálních služeb i sboroví důstojníci se v uvedený 
den sešli na prvním z celkově tří plánovaných setkání. 

Program 1. setkání byl složen z dopolední intervize a odpolední 
prezentace MUDr. Marie Opatrné, kaplanky FN Praha. 

Úvodní slovo setkání patřilo tajemnici pro rozvoj duchovního 
života a kaplanství, majorce Ardi van Hattem, která se zaměři-
la na význam semináře. Zdůraznila propojení a spolupráci du-
chovní i sociální služby. Ocenila možnost vzájemného sdílení 
a čerpání zkušeností.

Hned v úvodu intervize byl účastníkům připomenut společný 
cíl, kterým je člověk v nouzi. Tím, kdo spojuje zaměstnance 
Armády spásy a sborové důstojníky, je uživatel naší služby, 
člověk, který nás vyhledal a který potřebuje naši pomoc.

V Armádě spásy je péče o duchovní potřeby uživatelů zodpo-
vědností sborových důstojníků. V praxi tito důstojníci spo-
lupracují se zaměstnanci sociálních služeb, kteří často mají 
k jednotlivým uživatelům blízko, mohou s nimi mít příležitost-
ně i osobní rozhovory. Míra spolupráce sborových důstojníků se 
zaměstnanci sociálních služeb není všude stejná, je ovlivněna 
více různými faktory.

Kaplanské služby by měly smluvně pokrývat každé město. Tyto 
služby vypadají jinak na NDC a jinak např. v Přístavu.

Z intervize účastníků semináře:
Účastníci se zamýšleli nad potřebami muže na fotografii, se-
dícího v prázdném bytě na zemi. Tento muž, reálný uživatel 
našich služeb, prošel službou azylového domu naprosto ideál-
ně, dříve pobýval na ulici, v azylovém domě se resocializoval, 
přestal pít, posléze obdržel od magistrátu byt, zaměstnanci AS 
ho v něm navštěvovali. Přesto působil jako nešťastný, osamo-
cený, zdeptaný. Evidentně potřeboval něco více.

Primář psychiatrické nemocnice MUDr. Kudrle zmiňuje své 
klienty, úspěšně se léčící ze svých závislostí, kteří se mu při 
svém odchodu svěřují:

„Co teď, ze závislostí

už jsem vyléčený,

a kdy budu šťastný?“

Tyto a další příklady ukazují na vyšší potřeby našich uživatelů. 
Naplnit sociální potřeby je jistě důležité. Potřebujeme však víc. 
Pokud přistoupíme na tezi, že se člověk skládá z oblastí bio-
-psycho-socio-spirituální, tak je potřeba věnovat čas rozvoji 
také duchovní části člověka.

Odpovědi účastníků semináře na otázku, proč je užitečné sezná-
mit uživatele i s duchovní oblastí? Např. zmíněného uživatele 
sice bydlícího, přesto osamoceného, nenaplněného.
 

• Naše osobnost má více rozměrů.

 • Člověk duchovně naplněný je šťastnější, vyplní prázd- 
  notu, bude mít možná svůj byt, ale nebude šťastný.

 • Člověk potřebuje přátele, potřebuje někam patřit 
  a prázdnotu zaplnit Kristem. Říct člověku o Kristu je     
  důležité, ale také je důležité podpořit ho v další fázi,  
  někdy v rodině, zázemí. Jeho cíle jsou: až budu mít  
  práci, byt ... a co potom, pak to vypadá, jako na té fotce,  
  zbaví se závislosti, a pak neví, co dál.

 • Nejdůležitější je věnovat uživateli čas, dát jim pocítit, 
  že jsme s nimi, navázat důvěru.

 • Zvěstovat evangelium, jsou případy alkoholiků, kdy 
  potkali Boha na cestě a On jim nadpřirozeně pomohl,  
  změnil jejich myšlení. My uživateli můžeme v tom 
  hledání pomoci. Armáda spásy přece pomáhá člověku  
  komplexně. Samota postihuje každého z nás, my ale  
  nejsme sami. Ježíš je cesta, pravda a život. Když tomu- 
  to věřím, tak nemůžu mlčet.

Mohou uživatelé v našich službách 

zažít něco, co je „zasáhne“? 

Něco, co by je mohlo nasměrovat

ke změně životního směru? 

Něco, co sociální práce nazývá 

emočně korektivní zkušenost?

Sociální pracovnice se sdílela se svou zkušeností: „Pamatuji na 
uživatele, bývalého vězně, kterého se všichni báli. Já jsem se ho 
také bála, tak jsem modlila, abych neměla obavy a viděla ho 
tak, jak ho vidí Bůh. Při hovoru jsme se podívali na sebe a řekl 
mi, že cítí něco dobrého, že věří, že mám dobré srdce. Krátce 
nato zemřel.“

Na tuto zkušenost kolegyně navázal sborový důstojník: „My-
slím, že takovou zkušenost mohou u nás zažít. Když uděláme 
něco nad rámec svých povinností a uživatel to vnímá jako čas 
navíc, víc než očekává. Ne jako situace na fotce. Prázdný byt…
my musíme dát nejen postel, ale i uzdravení od Boha. Láskou 
toho člověka můžeme naplnit. Jiný přístup, než jaký znají a oče-
kávají, člověka může změnit extra míle, něco navíc.“

Další sociální pracovník vidí záležitost takto:

„Důležité je přijetí, láska. I když je 

uživatel hříšný, tak nečekáme,

až bude dokonalý, máme ho rádi 

i teď, takového, jaký je,….. a on si 

myslí, že si tu lásku nezaslouží.“

 
Armáda spásy často přijímá nové zaměstnance. Jak je mů-
žeme „zapálit“, nadchnout pro naši práci? Můžeme to být 
i prostřednictvím našich hodnot, tedy hodnot Armády spá-
sy – víra, naděje, láska, poctivost, jednota, respekt?

Podle nedávno zveřejněného výzkumu na téma Co přivádí za-
městnance do sociálních služeb je výsledek tento: Smysluplná 
práce a kvalitní vztahy na pracovišti, to je to, po čem lidi touží. 

Reakce účastníků:

 • Poctivost je podle mne základní věc.

 • U nás v práci se na hodnotách všichni shodli, nejen ti,  
  co věří v Boha.

 • Jsme na stejné lodi, když dodržujeme stejné hodnoty.

 • V práci mi pomáhá respekt, abych uznal tu  odlišnost,  
  nejsem víc anebo méně, že jsem věřící.

 • Poctivost  je důležitá, měli bychom např. umět přiznat,  
  nepodařilo se mi to, jsme jenom lidi.

 • Láska je hodně důležitá, abychom ukazovali na Pána 
  Ježíše, a být uživatelům příkladem.

 • Snažím se, abychom byli všichni součástí týmu, křes- 
  ťané i nekřesťané. My máme ten bonus navíc (věřící),  
  můžeme se také modlit za své kolegy, za těžké událos- 
  ti, rozhodnutí. Nejdůležitější je upřímnost, a aby se to 
  odráželo i v našem životě.
 
 • My jsme se zaměřili na jednotu, přestože to není ani  
  víc, ani míň, než ostatní hodnoty. Uvědomili jsme si, že  
  všichni pracujeme na jednom cíli, naplnit potřeby lidí.  
  Všimli jsme si u nás, že většina lidí, kteří se posunuli 
  v našich službách a mají svůj byt, tak je spojuje práce,  
  kterou zažili s kaplany nebo SP a PvSS, a ta je překva- 
  pila. Těch příběhů je spousta, Je možno vidět, kam se  
  posunuli, ale i jejich vděčnost jak Bohu, tak vděčnost  
  k Armádě spásy, možná právě proto, že jsme jim dávali  
  naději. Všichni jsme byli taky v jednotě v naplnění 
  potřeby toho člověka.

 • Některé věci změnit nejde, je důležité, jak dokážeme  
  spolupracovat.
 
Ze společné intervize účastníků semináře vyplývá, že spirituální 

rozhovory v sociálních službách Armády spásy probíhají různou 
formou, i s různou intenzitou. Záleží také na osobních hodno-
tách zaměstnanců. Jsou služby, kde fungují křesťanské skupin-
ky, jsou však i služby, kde se o křesťanských programech nikdo 
nic nedozví. Účastníci semináře se povzbudili na minimech, 
která by mohla probíhat všude, v každé službě, bez ohledu na 
stupeň víry zaměstnanců, např. pozvání do sboru Armády spá-
sy, ale také připomínání a prohlubování hodnot Armády spásy. 
 
Na závěr semináře proběhla prezentace na téma: Etika v kap-
lanské službě od MUDr. Opatrné. Lékařka zdůraznila mj.

důležitost vyslechnutí klienta,

umožnit mu povyprávět jeho životní 

příběh, i jemu samotnému to pomůže 

uspořádat si svou historii,

a posluchači to pomůže k navázání 

důvěrnějšího kontaktu.

MUDr. Opatrná rovněž předala ze své praxe zkušenost zahajo-
vání rozhovoru na spirituální témata. Není podle ní vhodné za-
čínat komunikaci interními otázkami, vhodnější je klienta vést 
v rozhovoru tak, aby v případě zájmu sám osobní téma otevřel, 
např.:

 •  Co je pro Vás v životě nejdůležitější?

 •  Bez čeho v životě nemůžete být?

 • Po čem se Vám stýská?

 • Jak jste slavili Vánoce, Velikonoce?

 • Jak Vaše víra ovlivňuje Vaše trápení?

Setkání účastníci hodnotili vesměs pozitivně, ocenili mož-
nost sdílení i poznávání praxe v jiných zařízeních. Ze zá-
věrečných hodnocení účastníků vybírám slova sborového 
důstojníka:

To byl dobrý nápad, něco takového zorganizovat, věřím, že 
podobnou úroveň budou mít i další dvě setkání. Odnáším si 
hlavně zkušenosti kaplanky MUDr. Opatrné, protože člověk 
vidí, co má smysl a co ne.

Uvědomil jsem si definici kaplanství, 

že kaplanství je být někde k dispozici, 

být tím světlem,

být součástí azylového domu

nebo jiné služby a přemýšlet

v kontextu celé budovy,

nejen v kontextu vlastního

přesvědčení, protože toto pochopení 

přinese největší ovoce.

Jan Třinecký
metodik/analytik

Nezapomínáme na spirituální potřeby našich uživatelů?
30. ledna 2020 proběhl v prostorách pražského sboru seminář Armády spásy s názvem „Jak komunikovat spirituální témata s uživatelem“

I kdybych měl jít

údolím stínu smrti,

ničeho zlého se nebojím,

neboť ty se mnou jsi:

Tvůj prut a tvá hůl mě konejší.

Žalm 23,4



Milí přátelé a kolegové v Armádě spásy,

během několika málo dnů a týdnů čelí naše životy, rodiny, pra-
coviště, města, země a téměř celý svět naprosto nové situaci. 
Situaci, která ovlivňuje naše životy, pokud jde o zdraví, práci, 
ekonomiku, bezpečnost a kvalitu života. Zdá se nám, že dnes 
všichni nemluví o ničem jiném než o koronaviru, a důsledky 
toho jsou již zřejmé a patrné v celé společnosti. 

I my v Armádě spásy jsme podnikli již mnoho kroků, abychom 
řešili neustále ze dne na den měnící se situaci. Zejména v pří-
mé péči o naše klienty a uživatele. To vedlo k potřebě význam-
ných změn v naší práci a programech včetně nutnosti přijmout 
mnoho preventivních opatření, a to vše v zájmu poskytování té 
nejlepší péče o naše klienty i naše zaměstnance. Stále máme 
nedostatek hygienických prostředků a nemálo oficiálních před-
pisů o sociálních službách je třeba revidovat podle nastalé těž-
ké situace. Ujišťujeme vás však, že ředitelé Armády spásy na 
všech úrovních tvrdě pracují a jednají o těchto otázkách v nej-
lepším zájmu zaměstnanců a klientů. 

Kvůli opatřením jsme také museli omezit veřejné služby v na-
šich sborech. Přesto důstojníci stále nabízí pastorační péči, 
udržují kontakt s členy a návštěvníky a jsou k dispozici pro po-
třeby v sociálních službách podle hesla „společně jsme jedno 
(together we are one)“. A některé sbory také vysílají nedělní 
bohoslužby online.

Je úžasné slyšet a vidět, jak jste všichni z celého srdce odhod-
laní dělat to nejlepší pro naše klienty a uživatele, ať už v našich 
projektech nebo mimo ně, a pro zajištění personálu a nezbyt-
ných praktických opatření, aby mohla naše práce pokračovat. 
Oceňujeme také veškerou kreativitu, kterou prokazujete při 
řešení problémů, které s touto situací nastávají. Dovolte nám 
citovat reakci jedné brněnské zaměstnankyně v současné situa- 
ci: „Děkuji všem za to, že jsme soudržní a pomáháme, kde se 
dá. Jsem hrdá na to, že můžu pracovat pro Armádu spásy. Vidím 
kolem sebe nyní tolik kolegiality a hřeje mě z toho u srdce.“

Více než kdy dřív potřebujeme jeden 

druhého. Jsme v tom všichni společně. 

Děkuji vám, že se navzájem povzbuzujete a podporujete. 
V těžkých dobách, kdy nás obklopuje temnota, je potře-
ba, abychom pozvedali naše světlo, aby přinášelo víru, na-
ději a lásku lidem kolem nás. Děkujeme vám, že jste těmi, 
kteří přináší světlo na místa, kde pracujete. To má neo-
cenitelnou hodnotu a velký význam pro naše lidi. Chce-
me vám všem poděkovat za vaši věrnost a lásku, kterou 
prokazujete svými činy a prací v těchto nezvyklých dnech. 
Dokonce i v tunelu je světlo, a na jeho konci nás čekají lepší 
a slunečné dny!

Pamatujte: Bůh je blíz-
ko a nikdo z nás není 
sám. V každé situaci 
jsme obklopeni jeho 
světlem, láskou a péčí. 
On je tou pevnou ská-
lou po všechny věky 
a pro všechny lidi. Dů-
věřujme Jemu. Modlí-
me se za vás a za naše 
lidi, nechť vás Pán Bůh 
ochraňuje a žehná vám.

„Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? 
Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam 
budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat 
při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice 
se mě chopí.“  
(Žalm 139:7–10)

V Praze 20. března 2020

Tone a Frank Gjeruldsenovi
národní velitelé Armády spásy
v České republice a na Slovensku

Povzbuzení od národních velitelů 

Budeme pokračovať, pokiaľ bude potrebné
Zo začiatku som to ne-
brala vážne, brala som 
to tak, že určite zase 
niečo zjedli v Číne a zase 
z toho robia veľké haló. 
Ale potom som zisťo-
vala, že sa počet naka-
zených zvyšuje a ľudia 
umierajú. Tak potom 
na modlitbách nieke-
dy na začiatku februá- 
ra sme sa začali mod- 
liť za ľudí, ktorých to postihlo. Vtedy nás vôbec nena-
padlo, že sa to bude blížiť až sem. K nám. Prvýkrát, ked 
som si uvedomila, že je to už asi vážne, bolo na začiatku 
v marci. Ľudia zo zboru už nám volali, že ich rodina nechce, aby 
chodili medzi veľa ľudí, ale ešte stále som to až tak zase nevní-
mala a myslela som si, že zbytočne panikaria. Potom sme po-
čuli, že je to v Európe a stále sa to viac a viac približuje,tak sme 
sa už intenzívnejšie začali modliť. Potom som dostala slovo od 
Pána Ježiša, aby som sa nebála a doverovala mu.

„Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Vše-
mohúceho. Poviem Hospodinovi: Moje útočište a môj hrad, 
môj Bôh, na ktorého sa nadejem. Lebo on ťa vytrhne z osíd-
la lovca, zo zhubnej nákazy morovej. Prikryje ťa svojimi brky, 
a utečieš sa pod jeho krídla. Jeho pravda je štítom a paväzou. 
Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vo dne; 
nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, 
ktorá pustoší o poludní.“ Ž 91:1–6
Tento verš ma veľmi povzbudil.

Vždy som vedela, že majú prísť takéto 

časy, ale až teraz vidím a vnímam, 

 že zem je ohrozená a ľudia majú 

strach a obavy o svoj život.

Tým nechcem povedať, že to je zlé, ale ja verím tomu, že čokoľ-
vek príde, môj Boh je so mnou.
 

A keď som neskôr videla, že deťom zatvorili školy a všetky tie 
opatrenia, ktoré vláda spravila, že wau prišlo to až sem.
 
Tak ďakujem Bohu, že s ľuďmi sme v kontakte aspoň cez inter-
net a telefóny, a ešte o to viac ma teší, že som mohla a môžem 
pomôcť aspoň s tým, že šijem rúška pre tých, ktorí to potre-
bujú. Ako je Azylovy dům Přerov, kde sú maminky s deťmi, pe-
čovatelky a iní kolegovia a kolegyne a ešte naši ľudia zo zboru. 
Musím povedať, že spolupráca s koleginami a kolegami zo so-
ciálnej služby je veľmi dobrá, dievčatá robili všetko preto, aby 
sme mohli spoločne pripraviť tieto rúška, ktorých je ešte stále 
málo. Preto sme ešte neskončili a budeme v tom pokračovať, 
pokiaľ bude potrebné.
 
Ja a Albín sa snažíme byť nápomocní a ak to  je v našich silách, 
rádí pomôžeme.

Albin a Adrika Vagáiovi
sboroví důstojníci Armády spásy v Přerově

Děkuji Vám!
Naprosto se obdivuji všem svým kole-
gům, kteří v těchto nelehkých časech 
dnes a denně slouží těm, kteří jsou 
na okraji společnosti, na okraji zájmu 
vlády i veřejnosti jako takové. To, 
s jakým neuvěřitelným zápalem ve-
dou ředitelé své týmy do boje s nepřízni-
vou situací v pevné víře, že je třeba i v do- 
bě všeobecně narůstajících obav myslet
na ty nejpotřebnější. To, že lidé v přímé péči jdou na hranu svých 
sil, jakkoli nám státní instituce zatím nedokázaly zajistit dosta-
tek adekvátních ochranných pomůcek. To, že se mezi klienty 
a mezi zaměstnanci na úsecích mimo přímou péči šikuje armáda 
lidí ochotných pomoci (třeba šitím roušek), což se navíc vůbec 
netýká jen Armády spásy, ale de facto celé řady lidí, kteří nám 
nabízejí svou pomoc. To všechno považuji za důkaz, že v lidech 
jako v Božích tvorech je mnoho dobrého! A to je určitě pozitivní 
zjištění. 😃
Když jsem mluvil s oblastními řediteli a ptal se, co určitě ne-
smím opomenout dolů všem poslat, zaznívalo nejčastěji – snad 
jen slovo povzbuzení, protože ředitelé jsou profesionálové, kteří 
vědí, co mají dělat.
Děkuji vám za vaši příkladnou proaktivitu, snahu nacházet 
řešení, snahu najít správná rozhodnutí pro naše zaměstnance 
a především za neutuchající snahu pomáhat našim uživatelům – 
i za cenu vlastního rizika. Moc si toho vážím!!! 
Přeji hojnost Božího požehnání a moudrosti do dalších dní 
a také vědomí Jeho přítomnosti.

Jan F. Krupa
Národní ředitel sociálních služeb

COVID 19 a Armáda spásy v Evropě
Lidé bez domova žijící v ulicích švédského hlavního města Stock-
holmu nebyli schopni dodržovat pokyny místních úřadů a „zů-
stat doma“. Armáda spásy zajistila, že lidé bez domova mohou 
pobývat v nouzovém bydlení po dobu nejméně 14 dnů, aby byli 
v izolaci. Ve městech Jönköping a Huskvarna si sbory Armády 
spásy pamatují z minulosti na dopady takové izolace zejména 
pro děti sociálně slabých rodin, které podporují. Proto zajišťují, 
aby každý distribuovaný balíček potravin byl doprovázen „rodin-
ným balíčkem“, který zahrnuje sadu kreslení, pera, rodinné hry, 
puzzle, hračky, komiksy a dokonce i sladkosti. Jejich stránka na 
Facebooku vysvětluje:

„Chceme pomáhat tím nejlepším

způsobem a zároveň šířit naději

a radost v naší společnosti.“

Kreativita je důležitá i pro Armádu spásy v Norsku, na Islandu 
a na Faerských ostrovech. Jídlo se podává v ulicích a nechává se 
na prahu chudých a starších lidí. Byla zřízena nová telefonická 
služba pro izolované lidi. Rodiče s batolaty se setkali s vedením 
sboru prostřednictvím aplikace Houseparty, aby se dny izolace 
staly snesitelnějšími. Důstojníci Armády spásy zpívali na uli-
cích izolovaným lidem, kteří stáli na svých balkonech, nebo je 
kontaktovali telefonicky. Všichni služebníci jsou povzbuzováni, 
aby viděli potřeby lidí a reagovali na ně tím nejlepším možným 
způsobem.

V Lotyšsku jedenáct kuchyní Armády spásy pokračovalo v pří-
pravě jídla pro distribuci v plastových nádobách, čímž zajistilo,  

že si příjemci udržovali bezpečnou vzdálenost. Podobným způso-
bem funguje i kontakt s lidmi bez domova v hlavním městě Rize.

Navzdory nouzovému stavu v Rumunsku jsou členové sboru 
Armády spásy v kontaktu s osobami a členy rodiny, které jsou 
jim známy. Tým EMAS aplikuje veškerá doporučená hygienická 
a bezpečnostní opatření, aby pokračoval ve službě lidem žijí-
cím v ulicích Bukurešti.

Kvůli problémům v dodavatelském řetězci podnikla Armáda 
spásy v Belgii neobvyklý krok, kdy požádala příznivce, aby vy-
užili svých šicích schopností k výrobě nových roušek ve schvá-
lenému designu. Mezitím v Estonsku rehabilitační středisko 
Armády spásy změnilo své vybavení na přípravu polévky, aby 
místo toho poskytovalo výživná jídla na ulicích.

Ve Spojeném království je jedním z příkladů, jak se Armáda 
spásy přizpůsobuje vznikajícím potřebám, otevření nové ka-
várny ve Falmouthu v jihozápadní Anglii. V souladu se všemi 
vládními směrnicemi se kavárna snaží vyhovět potřebám míst-
ních hladovějících, těch, kteří jsou bez domova, cítí se izolovaní 
a osamělí a těch, kteří mají strach z toho, co by mohla přinést 
budoucnost . Komentáře hostů v první den operace: „Toto jídlo 
je jako mít milion dolarů,“ a „Je to opravdu pěkné a uklidňující, 
že jsem stále schopen přijít do Armády spásy a získat teplé jídlo 
a promluvit si s lidmi, i když musíme sedět dále od sebe. “

Zdroj: salvationarmy.org



Armáda spásy otevřela brány

V areálu Adelante – U nových válcoven bylo v minulém týdnu rušněji než jindy. Na 
tomto místě jsou poskytovány sociální služby Nízkoprahové denní centrum a noc-
lehárna mužům a ženám, kteří jsou opravdu „na ulici“. Výjimečný stav měl mnoho 
důsledků a mezi nimi i omezení poskytování některých sociálních služeb pro tuto cí-
lovou skupinu. Také se uzavřela některá místa, kde uživatelé těchto služeb tráví čas. 
Důsledkem pak bylo, že lidé bez domova začali proudit do našich služeb, což nás po-
stavilo před dilema, zda je odmítnout z kapacitních důvodů poskytnutí služby nebo se 
s náporem vyrovnat. 
Vzhledem k tomu, že tito lidé nemají kam jinam jít, bylo rozhodnuto, že služba bude 
zkapacitněna a zůstaneme otevření pro každého, kdo vyhledá naši pomoc. Během 
chvíle tedy s pomocí Českého červeného kříže vyrostly v areálu dva stany. Trojhalí 
Nová Karolina pak zapůjčilo oplocení, které nyní odděluje uživatele ambulantních slu-
žeb od Azylového domu, abychom zabránili případným přenosům nemoci. Přibylo 35 
židlí zapůjčených ČČK pod stany. Tím jsme mohli zvýšit rozestupy mezi uživateli den-
ního centra jak ve vnitřních prostorách, tak venku.
V minulém týdnu jsme tedy běžně obsluhovali 120 a více uživatelů v ambulantních 
službách každý den. Bylo to velice náročné, protože se personál rozdělil na polovinu, 
aby se mohl střídat v týdenních turnusech z důvodu snížení rizika nákazy celého týmu 
najednou. Ti, co jsou ve službě, také nepřetržitě zdůrazňují klientům nutnost mít za-
krytá ústa a nos, což ale v místech, kde jí, není vždy možné.
Postupně také pracujeme na zvyšování hygienického zabezpečení, což je však velice 
materiálně a finančně náročné. Množství potřebné desinfekce dosahuje stovek litrů 
a ochranné pomůcky pro personál v tuto chvíli chybí.
V příštím týdnu však budeme pokračovat ve zvyšování kapacity služeb. Po denním 
centru přijde na řadu noclehárna, která byla v tomto týdnu přeplněná a každý den 
jsme museli využít tzv. „volnou židli“, kdy uživatel či uživatelka na noc místo chybějící 
postele může přespat alespoň na židli. Toto se nám snad podaří změnit a tím zajistíme, 
aby se co nejméně osob bez přístřeší v těchto dnech muselo pohybovat ve veřejném 
prostoru.
Děkuji všem zaměstnancům i dobrovolníkům za to, že udržují v provozu naše služby, 
a přeji mnoho sil a zdraví do dalšího boje.

Mgr. Tomáš Hruška, ředitel Adelante

A. Bigas, Sbor Armády spásy Krnov

Do šití roušek v Brně se pustili také naše pracovnice Prevence bezdomovectví 
a NZDM i jejich rodinní příslušníci. Darem roušek nás podpořila firma A.G.J. – 
produktion, s.r.o. Moc děkujeme.
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Praha
Čtyři noví stoupenci a nové 
prostory pro sborovou práci

Pražský sbor s potěšením uspořádal své první nedělní boho-
služby v našich nových prostorách v pražských Stodůlkách 
(15. prosince). S komunitním centrem Biskupcova jsme se 
rozloučili vánočním večírkem. Sdíleli jsme vzpomínky, podě-
kovali jsme Bohu za příležitosti a požehnání, které služba při-
nesla této komunitě, a požádali jsme o jeho nepřetržité vedení 
a požehnání sloužící naší nové komunitě. Radostné stáří (náš 
starší sbor) již přidal do svého seznamu návštěv během veli-
konoční sezóny dva nové domovy pro seniory ve Stodůlkách. 
Tématem programu je láska a zahrnuje vedení obyvatel při 
zpívání lidových písní, představení krátké biblické úvahy 
o významu Velikonoc, zpívání křesťanských velikonočních 
uctívání písní a prezentace obyvatelů ručně vytvořenými dary.

Náš sbor roste! 9. února

jsme také zaregistrovali 4 nové

stoupence a již jsme zahájili další

třídu přípravy nových členů.

Těšíme se na to, co Bůh připravil

pro naši církevní rodinu 

a nové společenství v roce 2020.

Charity Kramerius, sborový důstojník, Praha

Brno
Setkání vojáků
Armády spásy
V sobotu 7. 3. bylo v brněnském sboru Armády spásy setkání 
vojáků Armády spásy ze všech sborů České republiky i ze Slo-
venska.
Sešli jsme se, abychom oslavovali našeho Pána Krista, aby-
chom spolu poslouchali vyučování, diskutovali ve skupinkách 
a prostě „byli spolu“.
Bylo to úžasné! Chvály, vyučování, společenství, občerstvení, 
dostatek prostoru pro setkání s přáteli i obyčejné povídání.
Hostem a hlavním řečníkem byl kazatel Jiří Zdráhal, vedoucí 
mezinárodního křesťanského společenství v Brně. Jeho vyučo-
vání bylo jednoduché, srozumitelné a zasahující. Jsem pře-
svědčená, že každý z posluchačů nacházel sám sebe, když nám 
Jirka ukazoval překážky pro službu Pánu Bohu, které jsou v nás 
samotných. Opravdu, velmi dobré, povzbuzující a motivující 
slovo. Děkuji.

Jana Coufalová

Přerov
Čtení z Bible v Domě
pro seniory 

Už od počátku služby Armády spásy v Přerově  je jedním ze 
základních programů biblická hodina – čtení z bible v Domě 
pro seniory v Přerově.
Jsem Pánu Bohu vděčná za tuto službu. Během let se samozřej-
mě obměnili účastníci tohoto setkání, ale jedna z původních 
účastnic se tohoto setkávání stále účastní. Je to pro mě vel-
ká radost tam každý týden chodit, číst si společně Boží slovo 
a vysvětlovat si, co to, co právě čteme, znamená pro náš 
osobní život. Všechny ženy, které se tohoto programu účast-
ní, jsou si jisté, že patří Pánu Ježíši, že je má Pán Ježíš rád, 
a všechny si velmi rády čtou Boží slovo, a to i během týdne, 
a ne jenom při našem pravidelném setkávání.
Minulé pondělí, 9. 3., jsem jim přinesla náramky z našeho Dne 
pro vojáky. Ony jsou pravými vyslanci Kristovými v téhle kon-
krétní budově. Byla jsem moc ráda, že jsem jim náramky mohla 
přinést, a ony byly velmi potěšené, že náramky mají a že jsou 
ti vyslanci.
Teď se setkávat nemůžeme, je mi to líto. Myslím na ty „svo-
je“ babičky, modlím se za ně, ale vím jistě, že patří Pánu Ježíši 
a ony vědí, že jim sám Pán Ježíš připravuje příbytky. Chvála Bohu!

Jana Coufalová

Rozhovor s bývalými veliteli Armády spásy. Piet a Annelies Dijkstra

Kdy jste sloužili v České republice?
S radostí jsme sloužili Pánu v české Armádě spásy v letech 2003–2008. Vnímali jsme to jako skutečné 
požehnání a privilegium spolupracovat s velmi dobrým týmem a oddanými zaměstnanci. Cítili jsme jejich 
velkou motivaci pracovat pro Armádu spásy. Polévka, mýdlo, spasení.

Na co nejraději vzpomínáte?
V těch letech se stala Česká republika součástí Evropské unie. Vnímali jsme, že je to doba velkých příležitostí. 
Bylo možné získat více finančních prostředků na naši sociální práci. Velkým úkolem bylo jednání s primáto-
rem města Brna o převodu důležité budovy, která nám kdysi patřila, do našeho vlastnictví. Poté jsme začali 
s náročnou renovací a úspěšně jsme ji zvládli.

Čeho si nejvíc ceníte? 
Snažili jsme se připravit Armádu spásy na budoucnost, rozvíjeli jsme se personálně, finančně i materiálně.

Co byste udělali jinak, kdybyste měli příležitost? 
Nevidíme nic, co bychom měli udělat nějak zásadně jinak.

Čemu se věnujete v současné době? 
Od roku 2013 jsme v penzi. S naším karavanem jsme procestovali Evropu a Afriku. Po dvou letech jsem 
začal znovu sloužit jako divizní velitel, ale jen 24 měsíců. V současné době jsme členy sboru Armády spá-
sy v Almere, kde jsme aktivní v pěveckém sboru a v kapele. Věnujeme se vnoučatům (dvojčata, chlapec 
a dívka). Mají čtyři roky a pomalu se chystají na školu. Zdravíme všechny přátele v České republice!

Požádali jsme o rozhovor bývalé národní velitele Armády spásy v České republice. Máme za to, že jejich zkušenosti, nadšení a lídrovství by mohlo 
inspirovat všechny ty, kteří se po jejich odchodu snaží navazovat na jejich práci. 


