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Milí bratři a milé sestry, přátelé v Kristu, 
 

máme za sebou první celý rok s novým farářem. Podstatné je, že se v březnu minulého roku podařilo sesta-
vit a na dalších šest let zvolit nové staršovstvo. Je ze dvou třetin obměněné, což je dost, ale konečně kompletní a 
čítá 8 členů i se dvěma zástupci z Pusté Rybné, jednou zástupkyní ze Březin a třemi náhradníky. Svůj slib složilo 
v půli června. Za sebe mohu říct, že funguje velice dobře, i když některé věci budou chtít ještě čas, stejně jako celý 
sbor i ono se nachází v přechodu nebo spíš přerodu a tím i vás prosím o trpělivost, než si trochu sedne.  

Jinak pokračuji ve vyučování náboženství, kde mám dvě děti, bude o tom ještě řeč. 
Biblická hodina pro dospělé se rozběhla ve spolupráci se sbory v Daňkovicích a Sněžném. V loňském roce 

byla v prosinci v Daňkovicích poprvé a určitě se v ní bude pokračovat. Mládež se rozbíhá ve spolupráci se sbory 
v Borové a Krouně, loni se sešla dvakrát a také v ní se bude pokračovat. Organizuje ji hlavně rodina Lapáčkova a 
jedná se o mládež těsně po konfirmaci, která nemá jinde zastání. Bude o tom ještě řeč. 

Za zmínku stojí i jedna svatba, ta proběhla v dubnu v kostele v Pusté Rybné. 
 

K 31. 12. 2019 je v našem sboru evidováno 153 členů, z toho 25 v kazatelské stanici Pustá Rybná. Členů s povin-
ností platit salár jsme loni měli 133, zaplatilo jich asi 120. Hlasovací právo by k dnešnímu dni mělo mít 48 členů. 
Máme několik nových dárců, též mimo sbor a stále asi dvacet sympatizantů. Z řad členů sboru jsme se rozloučili 
s Věrou Halvovou, Jiřím Švecem a Libuší Pajkrovou, vše v Pusté Rybné. Odstěhovala se celá rodina Plecháčkova. 
Pokřtěn nebyl zatím nikdo a konfirmován také ne. 
 

Dá se říct, že tu tak hlavně pohřbívám, což mi ale vůbec nevadí, naopak a ke křtům se teprve postupně dostaneme. 
Stejně jako já, tak i celý sbor potřebuje hlavně čas a čím víc ho bude, tím lépe. Řeknu to tak, že nás v současné 
době zachraňují přírůstky zvenčí, zejména obě nové presbyterky, Lenka Macků a Tereza Dudková, které sem ale 
přišly odjinud a je to tak dobře. Především zachránily dětskou vánoční besídku a Lenka Macků ještě předtím 
v podstatě skoro sama vymyslela a spolu s celou svou rodinou a těmi, kdo se k ní přidali, uspořádala prodejní vá-
noční výstavu, která měla naprosto mimořádný ohlas a dodnes mi z toho běhá mráz po zádech. Opět, i když trochu 
na poslední chvíli se konalo ekumenické setkání Z kostela do kostela. A 15. prosince jsme tu měli synodního seniora 
i s předáním medaile vděčnosti br. Antonínu Lamplotovi. 
 

Bohoslužebných shromáždění se v loňském roce uskutečnilo 48, především proto, že ubyly odpolední bohoslužby 
čtvrtou neděli v Pusté Rybné, při průměrné účasti 24 účastníků. Rodinná neděle se konala 5x při průměrné účasti 20 
účastníků. 9x byla vysluhována Večeře Páně s průměrnou účastí 26 účastníků.  
 

Děkuji všem, kdo se o provoz sboru starají finančně. Úbytkem členů se nám lehce snižují seniorátní repartice, ale 
navyšují ty celocírkevní, na které nemá počet členů žádný vliv. Zvýšil se odvod do personálního fondu, ale zase ne o 
tolik, především proto, že došlo k jeho přepočtení s ohledem na menší sbory. Odvádí se tudíž paušální část 140 000 
Kč plus podle síly sboru. Takže v našem případě 153 000 Kč. Pamatujme však na to, že se z něj platí především 
platy farářů a ti jsou tak podle něj i hodnoceni. Tím, že tu máte stále faráře na celý úvazek, tak i k navýšení perso-
nálního fondu teprve dojde. Minimální výše saláru by měla být 1.000,- Kč/rok, resp. 5% z čisté mzdy. Ale nebojte se, 
peněz máme dost i lidi tu jsou, jen se s oběma teprve musíme naučit hospodařit nebo spíš pracovat. V této souvis-
losti je třeba opět poděkovat dárcům, kteří nejsou členy našeho sboru, a přesto na nás pamatují. Jen díky jejich da-
rům má sbor stále naději na plný farářský úvazek. 
 
Bratři a sestry, ještě pár slibovaných slov k dětem a mládeži, potažmo křtům. A zaznívá to i na staršovstvu, ony tu 
jsou, potenciál je tu až děsivý, stačí někdy k někomu přijít na návštěvu a uvidíte, co jste ještě neviděli, ale přímo ve 
sboru je nemáme. Myslím, že to souvisí s celkovou atmosférou a to i ve společnosti a opakovaně si to uvědomuji při 
společných bohoslužbách se sborem z Daňkovic. Neděláme je jen proto, aby nás bylo v kostele trochu víc, ale proto, 
že se potřebujeme navzájem. Možná tím jdeme trochu nad rámec strategického plánu ČCE, který vychází právě 
z pozměněné situace sborů po odluce církve od státu a jejich nastupující samostatnosti, ale jsem hluboce přesvěd-
čen o tom, že cestou není rozkrájení faráře mezi dva sbory, ale naopak jejich vzájemná propojenost. Teď tím pro 
změnu ten čas předbíhám, ale pokud nás ten rok měl něco naučit, tak že v tom jsme všichni spolu. A jak se říká, 
spolu to i zvládneme. Jednak nám ani nic jiného nezbývá a jednak se zkrátka navzájem potřebujeme. A nebojte se, 
časem se rozběhne i život v Telecím, ale všechno má svůj čas.  
 
Do toho všeho nám totiž zcela neplánovaně zasáhl požár fary v Pusté Rybné, který nás postihl v listopadu. A přes 
vyšetřování toho, kdo to vlastně zavinil a vyplacení pojistky jsme se postupně dopracovali až k nabídce obce faru 
odkoupit. Budeme o tom jednat posléze, ale zatím jen tolik, že se obec Pustá Rybná již pustila do provizorního zakry-
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tí prohořelé střechy a staršovstvu nabídla, že faru včetně přilehlých pozemků odkoupí a pokud možno opraví a za-
chová v současné podobě. Sboru však zůstane předkupní právo a věcné břemeno pro zřízení a užívání sborové 
místnosti. O faru tak jako sbor nepřijdeme, jen ji chceme prodat do, jak doufáme, dobrých rukou. 
 
A úplně nakonec bych rád poděkoval všem, kteří se starají o provoz i finanční stránku sboru. Výběrčím salárů děkuji 
za jejich práci pro sbor. Josefu Dědičovi za vedení pokladny. Kateřině Dědičové a Tereze Dudkové za obětavý do-
provod při bohoslužbách. Ale děkuji především novému staršovstvu, a to nejen za to, jak se celého sboru chopili, ale 
také těm, které k sobě jednotliví presbyteři mají. Řeč je i o vašich manželkách a manželích, máte v nich velkou opo-
ru. A za všechny bych rád poděkoval Josefu Dvořákovi, není jednoduché být kurátorem a oba se to učíme, já se teda 
jako farář učím hlavně komunikovat, což mi nikdy moc nešlo a my všichni se učíme to ostatní. 
 
A řeknu to ještě jinak. Problém není v praktické teologii, ta si na fakultě žije tak trochu svým životem, do kterého vás 
nebudu zatahovat, ale už jsem to navrhoval v nějakém hodnocení, kterému se jinak dost bráním, vikariát, odkud nás 
na sbory posílají, by měl být určitě dvouletý a ten druhý rok klidně i na faře, ale pod dohledem staršího faráře. Jinak 
se obávám, že ani jako církev nemáme šanci. 
 
V Telecím 21. března 2020                        farář Jan Hrudka 


