
Zpráva o činnosti sboru v roce 2020 

  

 
Milí bratři a milé sestry, přátelé v Kristu, 
 

máme za sebou rok poznamenaný zavřenými kostely a sborovými sály. A to od března do dubna a od polo-
viny října až do listopadu. Přišli jsme tak o velikonoční svátky, které nahradil velikonoční dopis a částečně i o ty vá-
noční, bez tradiční besídky, ale slavili jsme Boží hod, a to i s večeří Páně. Na konci května minulého roku jsme při 
sborovém shromáždění schválili záměr prodat faru v Pusté Rybné obci. Loni, téměř na den přesně, to schválil i mi-
mořádný konvent a téměř celý rok jsme řešili podobu kupní smlouvy mezi sborem a obcí Pustá Rybná. Ta byla po-
depsána až 1.4. 2021 v notářské kanceláři v Poličce. 

Vyučování náboženství pokračovalo s jediným školním dítětem. 
Biblická hodina pro dospělé byla ve spolupráci se sbory v Daňkovicích a Sněžném kvůli pandemické situaci 

přerušena. Rovněž mezi-sborová mládež. 
 
K 31. 12. 2020 je v našem sboru evidováno 151 členů, z toho 25 v kazatelské stanici Pustá Rybná. Členů s povin-
ností platit salár jsme loni měli 133, zaplatilo jich asi 117. Hlasovací právo by k dnešnímu dni mělo mít 38 členů. Z 
řad členů sboru jsme se rozloučili s Květou Leksovou. Pokřtěn nebyl zatím nikdo a konfirmován také ne. 
 

Bohoslužebných shromáždění se v loňském roce uskutečnilo 27, při průměrné účasti 20 účastníků. Rodinné boho-
služby se konaly 7x při průměrné účasti 17 účastníků. 5x byla vysluhována Večeře Páně s průměrnou účastí 27 
účastníků.  
 

Děkuji všem, kdo se o provoz sboru starají finančně. Opět se zvýšil odvod do personálního fondu, ale stále se drží 
pod 200 000 Kč. Nyní se odvádí paušální část 175 000 Kč plus podle síly sboru. Takže v našem případě 191 000 Kč. 
Minimální výše saláru by měla být 1.000,- Kč/rok, resp. 5% z čisté mzdy. V této souvislosti je třeba opět poděkovat 
dárcům, kteří nejsou členy našeho sboru, a přesto na nás pamatují. 
 
Bratři a sestry, pár slov k celkovému stavu sboru. Lidí ubývá a není je kde brát. Sbor se bude postupně umenšovat, 
plný farářský úvazek je do budoucna takřka neudržitelný. Jistou naději tak skýtá spolupráce s okolními sbory, 
s Daňkovicemi a Borovou, případně Sněžném a Jimramovem. A to nejen na společných bohoslužbách, ale i jiných 
společných aktivitách. Vašemu faráři navíc za dva roky končí povolací smlouva a do další volby téměř jistě nepůjdu.  
 
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. A za všechnu jejich práci děkuji staršovstvu. 
 
 
V Telecím 26. června 2021        Mgr. Jan Hrudka, farář 


