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Hospodine, slyšel jsem tvou zprávu; bojím se o tvoje dílo, Hospodine, v tento čas je zacho-
vej, v tento čas je uveď v známost. V nepokoji pamatuj na slitování! Z Témanu přichází 
Bůh, z hory Páranu Svatý. Nebesa přikrývá velebnost jeho, země je plná chvalozpěvů. Září 
jako světlo, po straně má rohy, v nichž je skryta jeho síla. Před ním se žene mor, nákaza 
valí se za ním. Stanul, a měří zemi, pohlédl, a zatřásl pronárody; pukají odvěká horstva, 
pahorky pravěké se hroutí; cesta věčnosti patří jemu.

Abakuk 2: 2–6

Zdroj: ZPRAVY. AKTUALNE.CZ, foto Jakub Plíhal

Co nejdůležitějšího ses naučil během koronavi-

rové krize?

Že v době krize by lidé měli držet spolu a pomáhat si.

Co bys příště udělal jinak? 

Všechno, co jsem dělal, jsem dělal s přesvědčením, 

že to je pro dobro. Co by kdyby jsem nikdy moc 

neřešil. 

terénní pracovník Centra sociálních služeb 

Josefa Korbela, Brno



Kdy jste se rozhodli spojit svůj život s Armádou spásy?
Již od dětství jsme součástí Armády spásy, byli jsme na mnoha 
různých mládežnických akcích. Vždycky jsme tam přemýšleli 
o našich životech ve víře. V devadesátých letech jsme byli na 
několika konferencích ROOTS v Southportu ve Velké Británii; 
tyto konference ROOTS se zabývaly misií a vyzývaly lidi, aby 
o misii přemýšleli. Během těchto konferencí jsme cítili, že nás 
Bůh povolal k nějaké službě, zejména někde v Africe.
Christa prošla školením jako pracovní terapeut a Peter jako so-
ciální pracovník; v následujících letech jsme hledali možnosti 
sloužit někde na světě, ale z mezinárodního ústředí Armády 
spásy přišly odpovědi, že pro nás není místo.
Dívali jsme se pak na různé organizace (jako je Leprosy Mission), 
ale cítili jsme, že Bůh chce, abychom zůstali v Armádě spásy.
Holandské vedení nám nabídlo v České republice nějakou služ-
bu, ale nebyl tam žádný skutečný plán, proto jsme se rozhodli 
tuto nabídku odmítnout.
O rok později nás znovu požádali, abychom sloužili v České re-
publice, ale tentokrát už existoval jasný popis práce. Měli jsme 
se stát národními koordinátory pro vězeňskou službu. Po setká-
ní s tehdejšími národními vůdci (Majoři Colin a Maureen Hunt) 
a návštěvě Prahy a Ostravy jsme věděli, že nás Bůh volá, a roz-
hodli jsme se „skočit“ do tohoto dobrodružství a zahájit naši 
duchovní službu v České republice.

Na co nejraději vzpomínáte, když se ohlédnete za svým 
působením v České republice?
Na lidi. Naše služba byla vždy o lidech, se kterými jsme praco-
vali; rozloučit se s lidmi je vždy těžké. V České republice (Praha) 
jsme strávili 3,5 roku, než jsme šli na školu v Londýně, a 13 let 
jako důstojníci (v Brně a Krnově). Česká republika se opravdu 
stala naším domovem. To je země, kde se oba naši chlapci na-
rodili! Takže všechny vzpomínky žijí v našich srdcích: lidé z růz-
ných sborů a komunitních center, ale také národní aktivity, jako 
jsou duchovní víkendy, dny rodin a přátel, dětské tábory, dětský 
sbor, MODLITbet a mnoho dalšího.
Velkým požehnáním byla také spolupráce s mnoha kolegy, 
sborovými důstojníky a řediteli, protože tato spolupráce pomo- 
hla rozvíjet práci v České republice a pomohla nám přemýšlet 
o způsobu, jakým sloužíme.

Máte dvě děti. Jak složité je stěhovat řídit z města do měs-
ta, ze státu do státu?
Mat a Tom s tím někdy bojovali, zvláště když byli malí. Přesuny 
z Prahy do Londýna (2003) a Londýna do Brna (2005) byly pro 
ně docela znepokojující, ale během následujících let to zvládali 
lépe a lépe.
Pět let v Brně a později osm let v Krnově byly pro oba časy 
stability, což jim pomohlo stát se spíše světovými občany než 
občany jedné země. Řekli by vám však, že jsou Holanďané, 
přestože v té zemi nikdy nežili! ;-)
Přijet do Velké Británie v roce 2018 bylo pro ně náročné, zejmé-
na kvůli škole. Bůh však odpovídá na modlitbu. Nakonec je při-
jala jedna škola, a to i bez toho, aby museli předkládat jakékoli 
reporty. Brzy budou mít závěrečné zkoušky. Od září chce Mat 
(19) studovat psychologii a Tom (17) chce pracovat v Kanadě, 
Francii nebo Švýcarsku; vzrušující časy pro ně.
 
Žili jste postupně v několika zemích Evropy. V Nizozems- 
ku, odkud pocházíte, v České republice, kde jste strávili 
mnoho let, a v Anglii, kde působíte už několik let. V čem 
jsou ty největší rozdíly?
Život v těchto třech zemích není v některých ohledech srovna-
telný, protože tyto země se od sebe navzájem hodně liší. Nizo-
zemsko, které jsme opustili v roce 2000, se za 20 let ohromně 

změnilo a už to není stejná země, stejně jako my nejsme stejní 
lidé jako před 20 lety.
Anglie je zajímavá země. Lidé tady tolik nemluví o svých poci-
tech. Na druhou stranu jsou velmi zdvořilí.
Krása Armáda spásy jako celosvětové organizace spočívá v tom, 
že máte všude lidi podobného smýšlení. A náš Bůh je stejný, 
vždy a všude!

Jak vypadá váš obvyklý pracovní den?
V tuto chvíli jsme podpůrnými důstojníky pro kolegu tady 
v Margate. Naše nové jmenování přijmeme od 23. července. 
Přesuneme se z Margate do Eastbourne, také přímořského 
města.
Pracujeme jako kaplani v našem drop-inu, který je kombinací 
denního centra pro bezdomovce a komunitního centra pro osa-
mělé lidi. V našem sboru je týdenní ženská skupina, studium 
Bible, pěvecká skupina a malá kapela. Před Vánoci jsme měli 
pár týdnů dětskou pěveckou skupinu, což bylo úžasné. A samo-
zřejmě trávíme čas návštěvou lidí, abychom je poznali, podpo-
rovali a modlili se s nimi.
Oba dále studujeme, Christa pastorační péči a psychologii a já 
křesťanskou teologii a praxi, takže jsme pravidelně na William 
Booth College na přednáškách. Doma se pak věnujeme přípra-
vě, takže se rozhodně nenudíme.

Jak trávíte volný čas?
Rádi se procházíme na pobřeží, užíváme si moře a vítr a někdy 
taky sluníčko. Rádi navštěvujeme nová místa, ale ne tak často, 
jak bychom chtěli.

Co přinese Brexit?
Nemáme ponětí; tak trochu máme konečně „mír“, že se koneč-
ně rozhodlo a že Spojené království opustí EU. Jednání stále po-
kračují, takže zatím nikdo neví, co se ve skutečnosti stane. Pro 
nás a naši službu to nebude znamenat velkou  změnu, protože 
už jsme ve Velké Británii, ale nevíme, jak to bude vypadat v bu-
doucnosti. Nejistota je hlavním problémem.

Rozhovor s manželi Beeldmanovými

1. Většina lidí se stěhuje v rámci města nebo kraje. Ty se 
už podruhé s celou rodinou přemisťuješ na jiný kontinent. 
Jak náročné to je? Už máte sbaleno?
Ano, jelikož jsme se nestěhovali se všemi věcmi do Čech, tak to 
nebylo ani tak složité se sbalit. Jediný rozdíl je v tom, že něco 
máte v kufru v letadle s sebou a něco odjíždí lodí, což trvá 8 
týdnů. Je třeba se zabalit tedy na 8 týdnů a zbytek by měl do-
razit lodí později. 

2. Důstojník Armády spásy jde tam, kam ho pošlou. Kde 
budete s manželkou působit a co bude náplní vaší práce?
Budeme oba pracovat na kadetní škole Armády spásy v Los 
Angeles. Charity bude v osobním oddělení a já povedu ekono-
mický a fundrasingový úsek. 

3. Jsi součástí Armády spásy už skoro čtvrté desetiletí. 
Kdy a jak ses s ní dostal do kontaktu?
Je to již 30 let, kdy jsem poklekl poprvé k lavici pokání a tím se 
změnil můj život. Od té doby jsem v Armádě spásy na různých 
pozicích. To první setkání bylo na prvním shromáždění Armády 
spásy po 40 letech v dubnu 1990. Uviděl jsem plakát na au-
tobusové zastávce, který tam nalepil major Bureš pár dní pře-
dem, a rozhodl jsem se tam jít. Změnilo mi to život a přijal jsem 
Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. U manželky to 
bylo trochu jiné, protože vyrůstala v armádní rodině, a tak 

uvěřila ještě jako dítě. Je však zajímavé, že brigadýr Korbel ji 
hlídal jako dítě, když mu její rodiče pomáhali se zabydlet v USA. 
Někdy je svět malý...

4. Tvoje manželka je Američanka. Jak jste se seznámili?
Ona přijela s misijní skupinou do Prahy a já přijel do Prahy na 
dovolenou z Londýna. Pomáhal jsem jako překladatel a začalo 
pršet při prohlídce města. Ona byla řidič auta, kterým přijel 
celý tým, a já jsem byl jediný, co věděl, kde je auto zaparko-
vané a jak se k němu dostat. Měli jsme jen jeden deštník, vzali 
jsme ho, zanechali zbytek týmu u McDonalda a šli společně 
v dešti Prahou pod jedním deštníkem pro auto, abychom mohli 
vyzvednout ostatní. Chůze v dešti dopadla tak, že jsme spolu 
již 24 let. 

5. Působil jsi mnoho let ve Spojených státech. Jak rychle 
ses dokázal přizpůsobit odlišné kultuře? 
Bůh, Bible a lidé, co potřebují naději, jsou všude na světě, kul-
tura je jiná, ale je třeba se na toto dívat očima člověka, který 
vidí svůj život jako službu Bohu, a také na vše podle toho nahlí-
žet. Kulturu a její odlišnosti pak není velký problém zvládnout.

6. Které osobnosti v historii nebo současnosti Armády 
spásy tě pozitivně ovlinily a proč?
Určitě to budou staří armádníci jako major Bureš, brigadýr 
Korbel a ostatní. Historicky to byli vždy důstojníci, kteří nesli 
prapor Armády spásy i přes mnohá bouřlivá období. Myslím, 
že se na to tak trošku zapomíná. Každé období má své hrdiny 
a mnoho zaměstnanců, vojáků a důstojníků Armády spásy 
drželo pomyslný prapor AS hodně vysoko i během koronavi-
rové epidemie v tomto roce a je také třeba si to připomínat. 
Budoucnost AS je založena  na naší minulosti a práci všech 
těchto lidí. 

7. Když se ohlédneš za posledními dvěma roky, na co jsi 
nejvíc hrdý?
Je toho několik. Jsem rád, že jsem mohl společně s týmem 
v Resharu zachránit tento sociální podnik z hlubokých ztrát 
a odevzdat ho v zisku za rok 2019 a v první polovině roku 2020. 
Fundraisingu se také dařilo a podařilo se nám za roky 2018, 
2019 a 2020 zvýšit příjmy od dárců jako nikdy předtím. 

Podle informací z PR agentury jsme dominovali také v oblasti 
PR za poslední dva roky v porovnání s většími organizacemi, kte-
ré se zabývají podobnou prací, a podařilo se vybudovat velmi 
dobré povědomí o práci AS v ČR. V roce 2019 jsme také získali 
významné ocenění od Fóra dárců za kampaň k ordinacím 
AS. Samozřejmě je to zásluha celého týmu a nejenom moje. 
Nicméně osobně pro mě nejdůležitější bylo vidět, jak lidé přichá-
zejí ke Kristu a mění své životy v pražském a dalších sborech AS. 

8. Pokud by ses měl za dalších deset let vrátit do České 
republiky, co by sis přál, aby bylo jinak?
Z mého pohledu je třeba více investovat do rozvoje duchovní 
činnosti a sborů AS. Nejsme pouze sociální organizace a du-
chovní služba je nedílnou součástí Armády spásy od jejích po-
čátků. Přál bych tedy Armádě spásy, aby rostla ještě více i na 
duchovním poli. Konkrétně by to bylo třeba 10 nových sborů 
AS za 10 let. 

9. Jak evangelizovat ve 21. století, aby to bylo přirozené 
a současně účinné?
Je třeba efektivně využívat sociální média a komunikovat naše 
programy srozumitelně všem lidem. Není třeba skrývat naše 
tradice nebo je jinak omezovat. Buďme na ně pyšní a berme je 
jako dar, který nám dal Bůh. Využívejme všechny příležitosti 
k naplňování poslání Armády spásy. Mám rád přístup jedno-
ho ze zakladatelů Armády spásy (AS ve skutečnosti založili 
William a Kathryn Boothovi) Williama Bootha. Jak sám napsal, 
„každý den začínal s čistým papírem a nechal se vést Bohem“. 
Taková tvůrčí svoboda nám v AS někdy chybí a výsledek může 
být, že spoléháme na jiné věci, než je samotný Bůh. Je to doce-
la jednoduché; abychom znali své poslání musíme znát svého 
Stvořitele, a z duchovního hlediska to, co nás činí silnými, není 
to, co jsme a jak jsme úspěšní, ale to, komu ve svém životě 
sloužíme.

10. I když bys asi chtěl, nemůžeš se osobně rozloučit se 
všemi. Chtěl bys něco vzkázat zaměstnancům Armády 
spásy, členům sborů, dobrovolníkům a podporovatelům?
Chtěl bych všem PODĚKOVAT za veškerou práci, podporu, 
sebenasazení, naději, lásku a radost, kterou dáváte každý den 
mnoha lidem. Je inspirující vás vidět v akci. God bless you. 

Rozhovor s Přemyslem Krameriem
Major Přemysl Kramerius pracuje pro Armádu spásy jako národní ředitel pro administrativu a komunikaci. Protože se za pár dní stěhuje do Spoje-
ných států, položili jsme mu před odjezdem několik otázek.



Na úvod se vraťme k tomu, co v České republice prá-
vě končí, tedy k nouzovému stavu z důvodu pandémie 
COVID 19. 
Co jsi během posledních tří měsíců dělal a co nového 
ses naučil v době řádění nového typu koronaviru?
 
Máš, Pavle, pravdu. Vzpomínám si na naše plány, že jednou 
budu povídat a ty psát. Nestihli jsme to. Abych však přešel 
ke tvé otázce. Hodně jsem dělal, ale ne jenom já, ale většina 
z nás z AS na Slovensku. A ještě více se naučil. Asi ti to tak ne-
stačí, viď? Tak to rozeberu. Řádění nového viru nás mohlo za-
strašit a zahnat nás do našich bytů, domků, postelí. Nakonec 
i různá nařízení k tomu vedla. Skutečnost však byla opačná. 
U většiny z nás to vyvolalo potřebu pomáhat těm, kteří to 
momentálně potřebují a jsou v ohrožení, ale také pomoc těm, 
kteří museli pomáhat, ale byli unavení nebo nebyli na kri-
zové situace připraveni. V počátečním chaosu, aspoň podle 
mého pohledu, jsme přinášeli lidem mimo praktické pomoci 
naději, uklidnění a především pocit, že na ně někdo myslí. 
  
Potěšilo mne, že pracovníci školky i komunitního centra 
nechtěli zůstat na placeném volnu, ale chtěli se zapojit do 
pomoci ve Stupavě (město nedaleko Bratislavy), ale i dětem 
ze školky a školy z osady v Plaveckom Štvrtku, nebo pomo-
ci s učením dětem z dětského domova v Bernolákově. Ne-
jen oni, ale i lidé ve sboru v Galantě. Díky nim jsme mohli 
vstoupit do příležitostí, které Bůh během této krize připra-
vil, a tím i posunout službu na Slovensku o kousek dál. 

Krize nám otevřela možnost převzít provozování noclehár-
ny v Galantě. Naše budova v Galantě je však stará a zna- 
mená to i přestavbu uvnitř budovy, opravu střechy, pří-
stavbu a změnu v prostoru shromažďovací místnosti. 
Mnoho dobrovolnických hodin členů sboru při provo-
zu noclehárny v této době, kdy ještě funguje v krizovém 
režimu. Pracovali jsme velmi intenzivně. Všichni. Viděl 
jsem, jak místo reptání a nicnedělání v našich lidech vy-
rostla úžasná štědrost. Za to a za ně jsem Bohu vděčný. 
 
Krize je čas, kdy se takzvaně láme chleba, je to čas zásadních 
rozhodnutí, která mne mohou posunout dopředu nebo za-
konzervovat a uložit do sklepa. Každopádně se necítím být 
kompotem ve sklepě. Nikdy jsem neměl rád staré kompo-
ty ze sklepa. Když tam byly několik let, měly zvláštní pa-
chuť a některé i plíseň a hlavně nevoněly. Chci být čerst- 
vým ovocem (Ducha svatého), které lidem chutná a voní.  

Z toho, co o tobě vím, můžeme hlavní kapitoly tvého 
života popsat těmito slovy: malování, vězení, obrácení, 
duchovní služba, Slovensko. 
Vezmeme to postupně a začneme uměním. Jak ses do-
stal k malování?
Nouze naučila Dalibora housti (hrát na housle). Jako dítě 
jsem trávil mnoho času doma v posteli nebo po nemocni-
cích. Nesměl jsem cvičit, hrát fotbal a jinak sportovat, abych 
se neuhnal. Měl jsem silné astma a často jsem nemohl 
dýchat. Každé nachlazení končilo astmatickými záchvaty. 
Tak jsem čas trávený doma využíval tím, že jsem si maloval, 
vystřihoval a dělal koláže, háčkoval, četl… Hodně jsem žil 
ve své fantazii.

Rodiče nás, mne a sestru, zapsali do „lidušky“ (LŠU) na 
malování. Měli jsme štěstí, že nás v té době mohl učit 
profesor Berka, žák Cyrila Boudy. Má starší sestra do-
šla v malování mnohem dál. Byla vytrvalejší, pečlivěj-
ší a dokázala na sobě pracovat. Já byl opak. I když říka-
li, že mám talent, neměl jsem vytrvalost, pracovitost 
a nechtělo se mi učit. Po několika letech jsem odešel. 
Podobně to bylo i s mou hrou na klavír. Maminka s vytrva-
lostí maminek sedávala vedle mne a snažila se mne udržet 
u cvičení. Neudržela. Místo na hodinách klavíru jsem trávil 
čas touláním se po venku. Když si se mnou nevěděli rady, 
převedli mne k soukromému učiteli – starému pánu, profe-
soru hudby, který byl na vozíku. Kupodivu dokázal ve mně 
vzbudit zájem o hudbu. Dokonce o takzvaně vážnou hudbu. 
Nedonutil mne sice poctivě cvičit a tak se naučit hrát, ale 
začaly mne zajímat životy skladatelů, začal jsem hudbu vní-
mat jinak. Koupil jsem si předplatné na koncerty filharmonie 
a dokonce se stal členem České hudební mládeže, kde jsem 
se setkal s mnoha zajímavými lidmi, kteří se v pozdější době 
stali známými muzikanty, virtuosy nebo skladateli.

Hrát jsem se však nikdy pořádně nenaučil. Podobně jako 
s malováním jsem neměl výdrž cvičit a pracovat na sobě.  
Teprve později, v druhé polovině osmdesátých let, když jsem 

se ocitl v nouzi a přemýšlel jsem, jak se budu živit (a měl 
jsem hodně divoké nápady), jsem se rozpomněl na malování. 
Začal jsem. Hned první obrázky a obrazy se mi podařilo pro-
dat a zjistil jsem, že se malováním i uživím. Byla to však více 
obživa, která mi dávala údajnou svobodu, než umění. Na 
druhou stranu jsem většinou všechny peníze propil a utra-
til po hospodách a barech. Tak to vydrželo skoro deset let.  
Byly mezi tím přestávky, kdy jsem byl za mřížemi, ale i tam 
jsem se živil malováním. Vydrželo mi to až do doby, než 
jsem začal pracovat v Armádě spásy. V té době jsem malo-
vání pověsil na hřebík. Myslím, že to, co mne s uměním spo-
juje, je tvořivé myšlení, které mi Bůh dal do vínku a odlišný 
pohled na věci, než má většina lidí.  

Armáda spásy pracuje s lidmi na okraji společnosti. Ty 
ses na ten okraj dostal taky, poznal jsi z vlastní zkuše-
nosti svět za mřížemi. Jak se to stalo?
Jednoduše. Nechtěl jsem se postavit problémům, které 
jsem si nadělal, a utekl jsem od nich, od rodiny,… A už to 
jelo. To se opakovalo mnohokrát. Byl jsem takový „útěkář“. 
Začalo to již v patnácti, ale vyvrcholilo v osmnácti. Neměl 
jsem práci, peníze, tak jsem se je na těch svých útěcích sna-
žil získat podvody, někdy krádeží apod. Jednou dvakrát …. 
Nakonec jsem vždy skončil v zadržovací cele a u soudu. Po-
třetí už jsem byl recidivista a dostával o třetinu vyšší tres-
ty. Nakonec jsem strávil ve vězení dohromady devět let. 
Nejdéle čtyři a půl roku. Když jsem se dostal ven, vždy jsem 
chtěl začít znova a dobře. Nevydrželo to více než dva roky. 
Pak se nakupily problémy a opět jsem to řešil útěkem od 
všeho a od všech. To by však bylo na knihu.

Když je člověk na dně, může se odrazit a stoupat zase 
nahoru. Jak se ti podařilo, žes našel pevné dno a dosta-
tek energie k odrazu?
Poznej pravdu a pravda tě vysvobodí. Jednak jsem po-
znal Krista a skrze něho i pravdivý pohled na sebe. Musel 
jsem přestat dávat vinu jiným. Musel jsem se postavit če-
lem k pravdě o sobě a přiznat si všechny chyby. Před se-
bou i před Kristem. Žádal jsem o sílu a změnu. A stalo se.  
Nebylo to hned, byl to několikaletý proces, ale výsledkem 
bylo, že jsem začal své problémy řešit, pak jsem se snažil 
si problémy nedělat…. Hodně to stálo na důvěře v Boha, 
že to se mnou neskončil, když jsem opět něco zpackal.  
Také o odpuštění. Věděl jsem, že jsem špatný a většina lidí 
se ode mne odvrátila a já přitom toužil po odpuštění. Kris-
tus mi odpustil. Touha po odpuštění mne vlastně dovedla 
k rozhodnutí volat ke Kristu. Pak jsem musel pochopit, že 
musím odpustit také sobě. Někdy se to těžko popisuje, pro-
tože mnoho věcí probíhalo souběžně a byly spojené. Bylo to 
o proměně mého myšlení a vidění věcí, lidí, Boha, sebe. To 
by mohla být další kniha.  

Stal ses důstojníkem Armády spásy. Co to pro tebe zna-
mená?
Když jsem jednou opět trávil čas ve vazbě a přemýšlel 
o sobě, měl jsem jedno přání. Říkal jsem si, že kdybych měl 
někoho, kdo by se staral o všechny mé praktické věci (i pro- 
blémy😀), že bych takové osobě rád věrně sloužil, pra-
coval pro ni. Když jsem po letech uvěřil a stal se důstoj-
níkem, Bůh mi toto mé přání připomněl a řekl mi, že mi 
ho teď naplnil. Byl tam tenkrát ve vazbě se mnou, i když 
jsem ještě v něho nevěřil a slyšel mé přání. Důstojnictví je 
naplnění toho mého přání a tou osobou je samotný Bůh.  
Proč Armáda spásy? Je to přirozené vzhledem k tomu, 
co jsem v životě prožíval. Když jsem pak vedl noclehár-
nu v Havířově, snažil jsem se vodit chlapy do církve. Ten-
krát jsme byli členy jiné církve. Zjistil jsem však, že si 
tam nemají s kým povídat. Byli „někde jinde“ než lidé ko-
lem nich. Tak jsem je začal vodit do Armády spásy, až 
jsem zjistil, že je to i mé místo, které mi Bůh připravil. 
Důstojnictví je mnohem více než být pastorem sboru. Zna-
mená to vidět nejen duchovní potřeby „svých oveček“, ale 
také sociální potřeby a výzvy v jejich životech, v okolí sbo-
ru, městě, regionu… a pracovat na jejich naplnění, vidět 
nespravedlnost a postavit se jí hledáním a uplatňováním 
Boží spravedlnosti skrze nás, a to nejen v místním sboru, ale 
obecně ve službě, osobním v životě a všude tam, kam jsem 
jako důstojník vyslaný. Bez uplatňování spravedlnosti a mi-
losrdenství (Boží a Božím způsobem) naše služba stagnuje. 
Důstojnictví je o sedění na schodech s člověkem, který na 
ulici žije. Popíjet tam s ním kafe a lámat si společně chleba 
se salámem. Jsou to chvíle s babičkou, která nám již po sté 
opakuje stejný životní příběh, a pochutnávat si přitom s ní 
na bábovce a čaji. Je čas strávený s romskými dětmi, stu-
denty z univerzity, je to…  Je to misije v našich městech. 

Důstojník je místní misionář, ale také i vůdce a často i ma-
nažer. Důstojnictví je, aspoň pro mne, velké dobrodružství 
s Bohem.  

Sloužil jsi v několika městech a ve dvou zemích. Na co 
nejraději vzpomínáš?
Na lidi a jak s námi jednal Duch svatý. Měli jsme milost, že 
všude nám Bůh posílal lidi, kteří za námi stáli, podpírali nám 
ruce. Také bylo Boží milostí, že jsme byli vždy na správném 
místě ve správnou dobu, i když jsme to někdy nechápali 
a nelíbilo se nám to. Později jsme však byli Bohu vděčni, 
že nás posunul na jiné místo. Všude bylo mnoho skvě-
lých sborovníků a pracovníků. Na všech místech, kde jsme 
sloužili, byli však také lidé, kteří nám byli brusnými kamínky 
a kteří nás vyučovali lásce a odpouštění. Díky, Bože, za ně.  
Na co vzpomínám nejraději? Čím více se blíží důchod, tím 
více vzpomínám na začátky v AS. Na noclehárnu Pod sva-
hem. První kroky s AS. A na první tým složený z pracov-
níků z několika denominací, který přes rozdílnost slou-
žil v jednotě. No taky jsem byl o dvaadvacet let mladší! 
Donutil jsi mne se tou otázkou trochu ohlédnout. Když se dívám 
zpět, pak se těším z toho, že všude, kde jsme sloužili, zůstali lidé, 
které jsme měli možnost nějak ovlivnit, a oni dnes slouží. Ať 
v duchovní nebo sociální službě. To je potěšení. Od začátku jsme 
se Stáňou vnímali, že naši službu, ať je kdekoli a jakákoli, pro-
pojuje uvolňování lidí do služby. To je to, na co rád vzpomínám.  
 

Říká se, že pokud chceme Hospodina rozesmát, máme 
mu sdělit svoje plány. Ale ty se Božího smíchu pravdě-
podobně nebojíš a něco určitě plánuješ, nebo ne?
Pokud je to tak, pak se Bůh nade mnou stále směje. Ně-
kdy hodně nahlas a někdy se jen shovívavě usmívá. A někdy 
mi dovolí i některé plány s jeho velkým přispěním uskuteč-
nit. Je dobré být v Božích rukách a být jím používaný. Když 
mu dovolíme nás používat, vkládá do nás své vize s tím, 
že nám s důvěrou přenechává jejich realizaci. On jen otví-
rá cesty a připravuje situace svým zázračným způsobem. 
Plánů, jak mne znáš, mám hodně. Teď registrujeme nocle-
hárnu a NDC v Galantě a zároveň přestavujeme a opravu-
jeme budovu, kde noclehárna bude fungovat. Do budoucna 
bychom chtěli vytvořit malé multifunkční zařízení pro sociál- 
ní i duchovní službu. Kde bude v jednotě služba sboru se 
sociální službou. Vedení města není proti.

Letos plánujeme ještě otevřít práci ve Slákovičovu. Je to 
malé městečko osm kilometrů od Galanty a chceme tam 
zakládat sbor a práci s dětmi. To samé nás čeká letos ještě 
v Lučenci. Tak máme co dělat. (Jen důstojníků je málo, ale 
Bůh to ví.)

Osobně je to podobné. Sice mám nyní mnohem méně osob-
ního času, ale i tak bych rád pokračoval v živých vysíláních 
na Facebooku. Také bych se chtěl během léta opět vrátit ke 
psaní písniček a pohádek. No a je toho ještě hodně, ale to 
asi až v důchodu nebo…. Asi se Bůh teď usmívá.

Rozhovor s Josefem Knoflíčkem
S Josefem Knoflíčkem se známe mnoho let, ale nikdy jsme si nenašli čas na delší povídání. Takže se budu zvědavě ptát nejen za čtenáře Praporu 
spásy, ale i za sebe.



Svědectví 

Letná dovolenka

Shel Silverstein / Boží kormidlo

Bůh s úsměvem mne 

oslovil: co kdybys chvíli 

Bohem byl a řídil svět? 

Proč nezkusit to, pravím hned.

V jaké však funkci? 

Jak je to s platem? 

Co pauzy k jídlu? 

Kdy bude padla?

Jdi od kormidla, 

dí Bůh, stručně vzato, JEŠTĚ 

stále nemáš na to, ještě NE.

Překlad: Dr. Miroslav Macek

Jmenuji se Marcela Gregorková. Bydlím v Krnově asi 11 let. 
Bůh vedl mé cesty zvláštním způsobem, chtěla jsem zhub-
nout, ale pořád se nedařilo odolat jídlu, a to je opravdu 
velký problém. 

Modlitby ani prosby nebyly vyslyšeny. Proč? Protože to 
nebyla Boží vůle, ale má, ale pevná vůle je taky důležitá. 
Co zbývalo než se modlit, co Bůh chce, abych šla po Božích 
slovech. Modlili se i lidé ve sborech Armády spásy a pasto-
ři. A stala se Boží vůle. 

Vyhledala jsem lékaře v Ostravě a ten mi pomohl. Sice to 
trvalo rok, než se uskutečnila operace, ale modlitby byly 
úžasné. Vydržela jsem a vytrvala během všech vyšetření 
a Bůh na mě pracoval. 

Po operaci jsem do roka shodila 65 kg a můj zdravotní stav 
se tak zlepšil, že jsem mohla nastoupit do práce jako ku-
chařka na zkrácený úvazek v bistru U veverky. To není vše, 
co Bůh pro mě měl. Šla jsem na operaci kolene. Udělali mi 
endoprotézu. Moje nohy byly nemocné artrózou. 

Věřím, že Bůh se mnou ještě 

neskončil a bude to pro mě velké 

požehnání. 

Už teď je můj život požehnání a můžu jen děkovat Bohu 
a chválit za můj život, život mých dětí a vnoučat. 
Miluji Žalm 25, můj první žalm, když jsem před 11 lety 
poznala Boha. 

Marcela AS Krnov

Malé zamyšlení
Žít a fungovat v nynější době, to není nic jednoduchého. 
Člověk může sklouznout k tomu, aby byl negativní a kritizo-
val, hledal chyby. Často to vidíme kolem sebe.

Můžeme se na tuto dobu 

ale podívat z jiného pohledu, 

hledat příležitosti. Jak být

a komunikovat s rodinou 

a blízkými, jak pomoci druhým, 

jak ukázat lásku v praxi. 

Tak jednal Ježíš. On je nám dobrým vzorem a příkladem. 
Dále hledat příležitosti, jak promlouvat k lidem způsoby, 
které nás ani ve snu nenapadly, nést radostnou zprávu 
dál. Také se modlit za druhé, nést břemena jedni druhých. 
Ano, můžeme prožívat těžké chvíle, plné obav, strachu 
a beznaděje. Odkloň svůj pohled od těchto věcí a podívej 
se směrem ke kříži, na Ježíše. Dej svá břemena a těžkos-
ti, co vláčíš na zádech jako těžký batoh, Bohu, našemu 
Otci v nebesích. On je tvou nadějí. Mluv s ním, řekni mu, 
co prožíváš a máš na srdci. On od tebe odejme starosti 
a trápení, vyznané hříchy budou smazány krví Ježíše Kris-
ta, který se za tebe obětoval. Dá ti novou sílu, abys mohl, 
mohla, kráčet dál. Dá ti naději. Jsme hlína v Božích rukou, 
tak se Bohem nechejme tvarovat. Bůh nás přetaví v něco 
krásného a úžasného, ke svému obrazu. Jen Bohu řekni: 
Jsem zde, použij si mne. Bůh, náš milující Otec, má pro 
mě i tebe připravené úžasné věci. Jen mu naslouchejme. 

Zdeňka, sbor AS Přerov

Ako vyzerá naša letná dovolenka? Verím, že to najdôležitej-
šie počas dovolenky je tráviť čas v kruhu rodiny. A práve to 
je cieľom našej letnej dovolenky, odpočinok a nepretržitý čas 
v kruhu tých najbližších. Samozrejme sa snažíme aj počas ce-
lého roka, minimálne každú sobotu tráviť spoločný voľný čas 
v prírode. Hory, lesy, vodopády, ale aj hrady, zámky a rôzne 
atrakcie sú našou spoločnou zábavou a zároveň aj odpočin-
kom. 

Tento rok sme začali poznávať prírodu v Česku, keďže naše 
nové poverenie je v meste Přerov. Avšak naša letná dovolen-
ka 2020 bude na Slovensku v meste Galanta. Náš predbežný 
plán na tento rok je návšteva oblasti Malá Fatra, Levočské 
Vrchy, Volovský Vrch, Moravské Beskydy a samozrejme kú- 
paliská a jazerá. V minulom roku bola najzaujímavejšia asi ná-
všteva oblasti Jánošíkove diery. Náročnosť a nebezpečenstvo 
tejto túry bolo ohromujúce a plné zážitkov.

Ja osobne preferujem dovolenku plnú poznávania nového 
a náročného terénu a únava po celodennej túre, to je pre mňa 
spôsob odpočinku od každodenného stereotypu. Takže už sa 
tešíme na nové turistické chodníčky 2020.

Albin Vágai 
Armáda spásy Přerov

„Armáda spásy plní velmi důležitou a mnohdy nezastupitelnou roli v sys-

tému sociálních služeb, ale také v oblasti prevence kriminality a podpory 

znovuzačleňování lidí do společnosti. Je to práce náročná, nikdy nekončící, 

ale jsou za ní vidět jasné výsledky, konkrétní příběhy lidí, kterým pomohla 

a to jistě motivuje další lidi, aby Armádě spásy věřili a snažili se díky ní 

znovu postavit na vlastní nohy.

Ráda bych všem pracovníkům i dobrovolníkům a podporovatelům Armády 

spásy ráda popřála mnoho zdraví, sil a chuti do pokračování v práci, kte-

rou dělají a která rozhodně není snadná. Vážím si jejich práce i nasazení, 

s nímž ji vykonávají.“

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí

Tiráž
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