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Informace z ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty 

 
 
 
Vážené sestry, vážení bratři,  
 

každým rokem v polovině září se koná zasedání ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty. Letos 
proběhlo ve dnech 13. – 14. září ve farním sboru ve Valašském Meziříčí. Na tomto zasedání se mj. 
posuzují žádosti farních sborů o dary. K rozdělení mezi žadatele je určena částka tvořící 2/3 sbírky 
darů (SD), kterou farní sbory každoročně zasílají na příslušný seniorát, k ní se připočetl příspěvek 
na činnost 2020. Zbývající 1/3 sbírky darů rozdělují seniorátní shromáždění JJ na pokrytí žádostí 
v rámci seniorátu.  

S vděčností Vám podáváme zprávu o výsledku tohoto jednání. Byly projednány žádosti o dary 
21 farních sborů. Částka k rozdělení činila 3.940.120 Kč. Skládá se z následujících částek: 2.463.871 Kč 
(2/3 SD po odečtení 120.000 Kč na činnost kanceláře JJ) + 1.157.600 Kč (příspěvek na opravy a údržbu 
církevního majetku z MK pro r. 2020) + 318.649 Kč (nerozdělený příspěvek z MK z minulých let). 
Očekávaná pomoc z GAW (Projektkatalog GAW 2021) je 30.000 Eur.  

Za vykonání sbírky darů Vám všem srdečně děkujeme. Po důkladném zvážení všech žádostí udělilo 
ústřední shromážděn JJ dary 18 sborům. Tabulka je v závěru této zprávy. 

Hlavní dar lásky roku 2020 byl určen pro FS v Hranicích na rekonstrukci kostela s přístavbou. 

Na dar z Projektkatalogu GAW 2021 shromáždění doporučilo FS Krabčice (oprava střešní krytiny lodi 
kostela, klempířských prvků a doprovodně stavebních prací, opravy oken a dveří a opravy fasády 
věže).  

V letošním roce nebyly podány žádosti z 5 seniorátů (pražského, poděbradského, jihočeského, 
horáckého a ochranovský). Celková výše podaných žádostí byla jenom o něco vyšší, než byly celkové 
zdroje na rozdělení. Proto téměř všechny žádosti byly plně pokryty, kromě 3 sborů, z nichž jedna 
žádost byla zamítnuta, a další 2 byly kráceny. Sbírky se sice oproti loňskému roku zvýšily, ale je 
potřeba počítat s tím, že příspěvek na opravu a údržbu církevního majetku od státu se každým rokem 
snižuje o 5%. U žádostí o dar na splátku půjčky ÚS JJ schválí ve většině případů dar do výše roční 
splátky, nikoliv celého dluhu.  

Sbor, který byl doporučen na dar z Projektkatalogu GAW, má možnost poskytnutí překlenovací 
půjčky z fondu JTD na dobu, než dar obdrží dar, tj. za 2 roky po podání žádosti. 

Na dar z Kulatého stolu (zahraniční dárci) byly doporučeny 4 žádosti, které budou v r. 2020 projednány.  

Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty bylo zakončeno návštěvou sborů v Hodslavicích, 
Mikulůvce (kazatelská stanice sboru v Pržně) a Ratiboři. 
 

Příští zasedání ústředního shromáždění JJ se bude konat ve dnech 11. – 12. září 2020 ve sboru 
v Přešticích. 
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Upozornění pro farní sbory a senioráty k vyplnění a zasílání žádostí a výročních zpráv 

Žádáme, abyste při vyplňování žádostí a výročních zpráv věnovali zvýšenou pozornost správnosti a 
úplnosti uváděných údajů a dbali, aby jak žádosti, tak i výroční zprávy (do 30. 6. běžného roku) byly 
zasílány včas a s vyplněnými všemi náležitostmi a přílohami.  

Do žádostí o dar nebo půjčku je třeba uvádět hodnoty odpovídající skutečnosti, aby nedocházelo 
ke zkreslení hospodaření sboru, vyplňovat všechny údaje, které jsou rozhodující pro určení výše daru 
nebo půjčky, doložit výkaz hospodaření za poslední rok a jiné potřebné přílohy (např. projektová 
dokumentace, popis stavební akce, položkový rozpočet nákladů atd., vyjma žádostí na splátku dluhu). 
Nedostatečně nebo chybně vyplněné žádosti bez příloh by neměl dál postoupit seniorát, pokud si je 
farní sbory neopraví a nedoplní.  

Na závěr připomínáme, že žádost o dar/půjčku se podává na předepsaném tiskopise, který je dostupný 
také v elektronické podobě na webových stránkách ČCE (www.e-cirkev.cz, Jeronýmova jednota) a to 
přes příslušné seniorátní představenstvo JJ.  
 

Nadále platí, že žádosti o dar s předepsanými přílohami je nutné podat s patřičným časovým 
předstihem tak, aby při postoupení do ústředí došla žádost do kanceláře JJ nejpozději 
do 30. června b.r. K tomuto datu se také odesílají seniorátní výroční zprávy. 
 

Dále na webových stránkách e-cirkev.cz naleznete formuláře pro vyúčtování daru. 
 
 
Se srdečným pozdravem  
 
 
 
     Václav Hurt                    Hana Kurešová  
předseda ústředního představenstva JJ                 referentka kanceláře JJ 
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Přehled přidělených darů ústředním shromážděním JJ v r. 2019 
 
 

Farní sbor 
Výše daru 

(v Kč) 
Účel 

Aš  80 000 revitalizace (fasáda) kostela Dobrého Pastýře v Podhradí 

Cheb 400 000 oprava střechy a fasády chrámu Pokoje  

Přeštice 380 000 přestavba denního stacionáře – dofinancování dotace z EU 

Litoměřice 80 000 fasáda sborového domu 

Křížlice 500 000 rekonstrukce historické budovy fary  

Liberec 200 000 kanalizační přípojka k faře 

Rumburk 400 000 generální oprava bytu fary  

Varnsdorf 50 000 výměna části oken fary 

Jičín 200 000 rekonstrukce bytu faráře 

Heřmanův Městec 80 000 rekonstrukce podlah a ÚT ve farním bytě 

Chrudim 250 000 oprava střechy kostela 

Proseč 80 000 nátěr střechy kostela 

Boskovice 250 000 renovace oken hlavního sálu kostela 

Brno – Židenice 250 000 oprava střechy, zateplení půdní vestavby, nátěr fasády fary 

Olešnice 145 000 celková rekonstrukce farní budovy – 2. část – byt pro kazatele 

Velká Lhota 250 000 odkanalizování budovy fary 

Orlová 235 000 rekonstrukce topení v Husově domě 

Ostravice  50 000 oprava střechy garáže 

Celkem 3 880 000   

 


