
Zpráva o činnosti sboru v roce 2021 

  

 
Milí bratři a milé sestry, přátelé v Kristu, 
 

máme za sebou další rok poznamenaný zavřenými kostely a sborovými sály. A to od ledna do května. Opět 
jsme tak přišli o velikonoční svátky, které nahradil velikonoční dopis. 1. dubna byla v notářské kanceláři v Poličce 
podepsána kupní smlouva mezi sborem a obcí Pustá Rybná ohledně prodeje evangelické fary. 16.-18. července 
jsme zde měli návštěvu ze sboru z Lysé nad Labem. 12. září proběhla bohoslužba pod Zpívající lípou s rekordní 
účastí asi čtyřiceti lidí. Na čtvrtou adventní neděli nám v kostele posloužil občasný pěvecký sbor ze Březin zpíváním 
pod vánočním stromkem. Slavili jsme Vánoční svátky i s tradiční besídkou a zpíváním koled. Na konci června minu-
lého roku jsem ve zprávě faráře uvedl, že mi za dva roky končí povolací smlouva a do další volby téměř jistě ne-
půjdu, což platí nadále. 

Vyučování náboženství pokračovalo se dvěma školními dětmi. 
 
K 31. 12. 2021 je v našem sboru evidováno 147 členů, z toho 25 v kazatelské stanici Pustá Rybná. Členů s povin-
ností platit salár jsme loni měli 129, zaplatilo jich asi 115. Hlasovací právo by k dnešnímu dni mělo mít 37 členů. Z 
řad členů sboru jsme se rozloučili s Marií Horníčkovou, Miroslavem Filipim st., Martou Daňkovou a Jiřím Leksou. 
Pokřtěn nebyl zatím nikdo a konfirmován také ne. 
 

Bohoslužebných shromáždění se v loňském roce uskutečnilo 27, při průměrné účasti 15 účastníků. Rodinné boho-
služby se konaly 2x při průměrné účasti 10 účastníků. 2x byla vysluhována Večeře Páně s průměrnou účastí 16 
účastníků.  
 

Děkuji všem, kdo se o provoz sboru starají finančně. Opět se zvýšil odvod do personálního fondu. Nyní se odvádí 
paušální část 210 000 Kč plus podle síly sboru. Takže v našem případě 244 455 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 na-
šeho sboru, a přesto na nás pamatují. 
 
Bratři a sestry, pár slov k celkovému stavu sboru. Stále platí přibližně to, co jsem řekl už loni. Do roka dvou se bu-
deme muset spojit s jiným sborem. Nabízí se Borová, ale možností je víc. A jestli se mnou nebo beze mě, sám ještě 
nevím.  
 
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 8. března 2022        Mgr. Jan Hrudka, farář 


