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"Bezúhonnost a přímost mě chrání, svou naději skládám v tebe.“ 
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1) Zpráva duchovní

V roce 2016 se na Peruci konalo 21 bohoslužeb se svátostí  večeře Páně, které vysluhovala s .
farářka  Helena  Smolová,  1x br. farář  Ivo  Šimůnek.  Dále  se  konalo  36  pobožností,  které  vedl
br.  kazatel  Ing.  Ivo  Kraus,  1x  pastorační  asistentka  Jana  Blábolilová  z  Cítolib.  Průměrná
účast  na  bohoslužbách  činila  11  osob  (231  účastníků)  a  na  pobožnostech  9  osob  (321
účastníků).  Celková  průměrná  účast  činila  10  osob  (552  účastníků).  Celkově  se  v  roce  2016
konalo  57  bohoslužebných  setkání.  Nejnavštěvovanější  pobožnost  byla  22.5.  2016,  kdy  se
konala ekumenická  bohoslužba za účasti  ČT (35 osob) a  na Štědrý den (21 osob).  Kazatel  br.
Kraus  duchovně  vedl  pietní  akt  21.6.  2016  při  odhalení  památníku  IN  Memoriam  na
Židovském  hřbitovu  u  Hřivčic.  Dále  4.12.  2016  měl  promluvu  a  modlitbu  k  slavnostnímu
zapálení  vánočního stromečku ve Veltěžích.

2) Zpráva matriční

Náš sbor měl k 31.12.2016 celkem 42 členů,  z toho 15 mužů a 27 žen.  Církevní  daň zaplatilo
14  členů.  Počet  členů  do  18  let  3,  18-60  let  14,  61  a  více  25.  Přírůstky  křtem  0.  Zjištění
zemřelí  1.  Vystoupivší  0,  odstěhovaní  0.  Rada  starších  má  5  členů  (farářka  s.  Smolová,
předseda  br.  Blažek,  fin.  zpravodaj  s.  Hnilicová,  br.  kazatel  Kraus,  s.  Hágenštocová),  1
revizorku  (s.  Foloufová),  druhá  (s.  Horová)  po  minulém  výr.  shromáždění  odstoupila.  Ve
sboru  slouží 2 duchovní (kněz a kazatel).

3) Zpráva hospodářská

V roce 2016 byly zhotovena nová podlaha v podkroví na faře  v částce cca.  40.000,-  Kč. Dále
byly  vyhotoveny  plány  ke  stavebnímu  povolení  na  půdní  vestavbu  (byt)  Ing.  Immrovou  v
ceně  24.500  Kč.  Za  5.000  Kč  byl  vypracován  rozpočet  k  žádosti  o  dotaci  Ing.  Kotkovou.
Služební  byt  na  faře  v  roce  2016  obýval  nájemník  p.  Dušínský.  Nájem  od  nového  nájemce
byl  v  roce  2016  vybírán  řádně.  Naši  dělníci  VPP  v  roce  2016  udržovali  čistotu  a  zeleň  u
kaple  a  na  faře  a  pracovali  na  stavbě  podlahy,  na  odvozu  odpadu,  zhotovili  přípojku  do
kanalizace a pomáhali  s napojením podkroví na vodu.

3) Zpráva finanční za běžnou činnost sboru (podrobně viz.  přílohy)

Účetní  výsledky  předložené  br.  Krausem  a  s.  Hnilicovou  jsou  uvedeny  v  příloze  s  tím,  že
definitivní  výsledky zpracovává církevní  účetní  s.  Možná, která  je dosud nedodala.  Rozpočet
na rok 2017 vychází z predikcí roku 2016.

4) Zpráva revizní

Výdaje  projektů  byly  řádně  vyúčtovány  dárcům.  Revizorka  účtů  překontrolovala  ve
spolupráci  s  finanční  zpravodajkou  vedení  sešitu  sbírek  a  ověřily  stav  pokladní  hotovosti.
Stav účetnictví  překontrolován dosud nebyl z důvodu nedodání podkladů církevní účetní.




