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Milí bratři a milé sestry, přátelé v Kristu, 
 

do sboru v Telecím jsem nastoupil po ročním vikariátu v Litomyšli. První měsíce jsem se především sezna-
moval s novou farou, ale postupně pronikám do všech oblastí sborového života. Po vzoru svých předchůdců pokra-
čuji hlavně ve vyučování náboženství, kde mám 4 děti. Scházíme se na faře. 

Biblická hodina pro dospělé zatím neprobíhá, i když zájem o ni registruji a v loňském roce se ještě za mého 
předchůdce sešla do května asi čtyřikrát, dosud jsem ji nebyl schopen zorganizovat. Zato se zde rýsuje mládež, kte-
rá se schází přibližně jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek, i když v poslední době spíš v pátek. Jeden čas to vypadalo 
hodně nadějně, jednou jsme se sešli dokonce v šesti lidech, než se všichni odstěhovali. Nyní se scházíme s Kateři-
nou Dědičovou a Milanem Svíbou. Víc nás alespoň zatím není. 

Za zmínku stojí slavnostní instalace vašeho nového faráře, která proběhla 25. listopadu v kostele v Telecím. 
Dala nám všem poměrně dost práce a také je z ní poměrně bohatá fotodokumentace, kterou však ještě musím zpra-
covat a pokusit se vytvořit nějaké fotoalbum. Za mého předchůdce tu byl ještě křest a konfirmace na svatodušní ne-
děli 20. května. 
 

K 31. 12. 2018 je v našem sboru evidováno 166 členů, z toho 35 v kazatelské stanici Pustá Rybná. Členů s povin-
ností platit salár jsme loni měli 140, zaplatilo jich asi 121. Hlasovací právo by k dnešnímu dni mělo mít 57 členů. 
Máme několik nových dárců, též mimo sbor a asi dvacet sympatizantů. Také jsem zjistil, že v loňském roce vystoupi-
lo ze sboru 10 lidí a 7 se jich odstěhovalo, proto i ten úbytek členů. Ale asi mi úplně nepřísluší se tím nějak víc zabý-
vat. Z řad členů sboru jsme se rozloučili s Josefem Leksou a podle všeho i s Jaroslavou Lapáčkovou, i když tu zřej-
mě pohřbíval br. Míla Lapáček z Borové. Pokřtěna byla Marie Macků, konfirmovaná Kateřina Dědičová. 
 

Chtěl jsem zkusit rozjet, resp. dojet přípravu ke konfirmaci, také proto, že jsem to při svém představování v Pusté 
Rybné slíbil, ale zatím se mi je nepodařilo oslovit. Navíc nějak vnímám, že problémů je tu mnohem víc a zasloužily 
by si větší péči. Vánoční hudební nešpory se proměnily v krátkou dětskou besídku, byť lidí tu bylo poměrně dost, 
tradiční vánoční divadlo na Štěpána nebylo pro jistotu vůbec, však jste to viděli. Konalo se ekumenické setkání 
s příznačným názvem Z kostela do kostela. A chystá se tu svatba, 27. dubna se nejspíš v Pusté Rybné chtějí vzít 
Miroslav Pešek a Monika Kučerová. V současnosti s nimi vedu předmanželskou přípravu a vypadá to dobře. Vím, že 
byste zde uvítali i nějaký vánoční či jiný koncert, přednášku a probíhala tu i filmová promítání a třeba i Nedělní školu.  
 

Bohoslužebných shromáždění se v loňském roce uskutečnilo 59, při průměrné účasti 19 účastníků v Telecím a 18 v 
Pusté Rybné. Rodinná neděle se konala 6x při průměrné účasti 19 účastníků. 9x byla vysluhována Večeře Páně s 
průměrnou účastí 28 účastníků. Číslo je zvýšené jedním křtem a konfirmací. Jednou byly ekumenické bohoslužby; 
tzv. Putování z kostela do kostela se zúčastnilo 17 účastníků. Uvedené statistiky jsou však bez záruky, neboť zejmé-
na v době administrace se ohláškami poněkud šetřilo, ale pracuji s tím, co mám, příp. co mi poslal můj předchůdce. 
 

Děkuji všem, kdo se o provoz sboru starají finančně. Asi bych měl říct, že za každého svého člena odvádí sbor do 
ústředí ČCE cca 700,- Kč ročně, personální fond se navíc neustále navyšuje, nyní činí 129 000,- Kč/rok, seniorátní 
repartice 2 760,- Kč a celocírkevní repartice 14 910,- Kč. Minimální výše saláru by měla být 1.000,- Kč/rok. Nevím, 
jestli jde zájem a odpovědnost za sbor vyjádřit i finančně, ale snad. V této souvislosti je třeba opět poděkovat dár-
cům, kteří nejsou členy našeho sboru, a přesto na nás pamatují. V loňském roce jich bylo 31 a jen díky jejich darům 
má sbor stále naději na plný farářský úvazek. 
 
Bratři a sestry, pár osobních poznámek a poděkování na závěr. Přišel jsem do sboru, jemuž jsem při svém předsta-
vování v Pusté Rybné nasliboval mnohé. Vedlo mě k tomu to, že si sbory, kam jsem se hlásil ještě před vámi, nako-
nec vybraly jiného kandidáta, takže jsem se vám vydal trochu všanc. A vůbec toho nelituji. Něco se mi snad daří, 
něco už méně. Naštěstí se mě na to ani moc neptáte, zato se mě občas ptáte, jak ten sbor hodnotím a co si myslím 
jako člověk přišlý zvenčí, navíc z města. Hlubší ohlédnutí či ohledávání bude však možné asi až za nějaký čas. A 
možná by spíš zajímalo mě, jak se vám ve sboru žije, co by se i z mé strany mohlo ještě zlepšit. Vím, že vám spous-
tu věcí chybí, asi trochu větší mobilita, určitě farářská rodina, lepší organizační schopnosti atd. Za sebe snad mohu 
jen říct, že sbor jste krásný, a to nejen svou farou, kterou mi kdekdo závidí, ale myslím i Vaší poctivou reformovanou 
zbožností, která se snad trochu setkala i s tím jediným, co mohu nabídnout. Ale sbor jste krásný především uvnitř. 
Sice jsem vás ještě nestačil úplně všechny obejít, ale jakési souhvězdí jsem si tu již trochu vytvořil. A tak nějak jste 
mi přirostli k srdci, i když to tak možná nevypadá. A jak říkám, jsem tu teprve krátce. 
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Zmíním se ještě o několika věcech, které by asi měly zaznít. Po svém předchůdci jsem převzal poměrně rozsáhlou 
sborovou agendu, detailně vedené účetnictví, podrobné zápisy ze schůzí staršovstva, vše barevně vyvedené a pečli-
vě uspořádané. Copak čas bych na to měl, ale často mi schází trpělivost, i když vím, že to k farářské práci též patří. 
Ale jak říkám, nestěžuju si, vy jste ke mně navíc nebývale shovívaví, tak snad se i to časem naučím. 
Druhá věc: ve sborovém počítači jsem našel celou fotogalerii z let Lukášova působení. Co všechno se tu dělo, kdo 
všechno se ve sboru i kolem něj pohyboval, jaké aktivity zde probíhaly, jak vypadala vánoční divadla a že to byla 
opravdu divadla, kam všude se jezdilo a kde všude jste byli. A jsem rád, že máte na co vzpomínat. 
 
A konečně: chtěl bych vás povzbudit. Nejsem příliš praktický člověk. Ale přál bych si, abyste do kostela chodili rádi, a 
cítili se tu dobře. Já se budu snažit, abych na vás měl víc času a nevypadal tak uhoněně a mohl se vám víc věnovat. 
Občas jsem měl a stále mám v některých věcech trochu zpoždění, ale snad se mi to podaří ještě vyladit.  
Nevím, jestli se mi podaří zde vytvořit otevřené a fungující společenství, ale chtěl bych pro to udělat, co bude v mých 
silách. Určitě se nebojte do života sboru více promlouvat, chci vás povzbudit i k většímu zájmu a odpovědnosti za 
život celého sboru a nebojte se mi jako začínajícímu faráři radit. 
 
Budu se snažit, aby schůze staršovstva měla spád, netrvala déle než hodinu a půl a řešily se hlavně podstatné věci. 
Schůze jsou jinak otevřené všem, a čím víc vás bude, tím lépe. Zkusím udělat vše proto, abyste se nejen v neděli na 
bohoslužby, ale vůbec do sboru těšili, případně mohli pozvat i své známé, a bylo by to tu především pro vás. Sám 
mám radost také z narůstající spolupráce se sborem v Daňkovicích, časem se možná přihlásí i Litomyšl. 
 
Hodně jsem přemýšlel, co sám od sebe při práci na sboru vlastně čekat. A s tím souvisí i to, co vy můžete čekat ode 
mě. Vím, že by bylo potřeba dotáhnout tzv. projekt půdní vestavby, který leží rozpracovaný jednak ve skříni v kance-
láři a jednak u architekta Šimona Matějovského. Kromě toho bude časem potřeba vyřešit topení zde v sále, zateplit 
strop, možná odstranit akumulační zařízení a více topit v kamnech. Jde o věci, jimž v žádném případě nechci bránit, 
ale musím za sebe přiznat, že se teprve učím jim vůbec rozumět. Do toho nás čeká starost o kostel a faru v Pusté 
Rybné, což snad ani nechci domýšlet. Ale pokud mohu, velmi mě těší rozhovory s vámi a jestli jsem si něco z doby 
vikariátu v Litomyšli odnesl, pak myšlenku, že totiž farář žije především ve vztazích. Vím, že to není zrovna praktické 
a opravené hromosvody ani střechu tady či v Rybné to nezajistí a už vůbec tím neříkám, že by vztahy zde byly nějak 
ideální, ale chtěl bych se pokusit je ještě trochu zkonsolidovat, což opět není moje myšlenka, ale líbí se mi. 
 
A úplně nakonec bych rád poděkoval všem, kteří se starají o provoz i finanční stránku sboru. Výběrčím salárů děkuji 
za jejich práci pro sbor. Kateřině Dědičové za obětavý doprovod při bohoslužbách a nově i Tereze Dudkové ze Bře-
zin za výpomoc při rodinných bohoslužbách. Janu Kotrlovi za hudební doprovod v Pusté Rybné, Liboslavu Musílkovi 
za celkovou pomoc nejen v Pusté Rybné, Josefu Dědičovi za vedení pokladny, Dědičovým obecně za to, že tu jsou. 
Elišce Broklové a Ivaně Dvořákové za pomoc při úklidech, přípravách občerstvení a celkový dohled nad farní budo-
vou. Josefu Dvořákovi za jeho kurátorskou službu, za cestu na ordinaci nových kazatelů a kazatelek až do Ústí nad 
Labem. Josefu Broklovi za všechny cenné rady a dovozy. Janě a Miroslavu Filipi za jejich celkovou péči a pomoc 
zejména při stěhování, ale i veškeré rozvozy i dovozy a Janě zvlášť za velkou pomoc a dohled nad účetnictvím. 
Lamplotovým za jejich věrnost a důležité rozhovory a vám všem, že jste tady.  
 
Mezi vikariátem a farářskou službou je obrovský rozdíl, toho jsme si jako nově nastupující faráři už většinou všimli a 
budu rád, když mezi námi bude oboustranně otevřený vztah. A já se budu snažit být vám dobrým farářem. 
 
V Telecím 23. března 2018                        farář Jan Hrudka 


