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Zpráva  o činnosti   Jeronýmovy jednoty 
Seniorátu královéhradeckého 

pro jednání konventu v roce 2019 
 
 
1) Seniorátní představenstvo JJ 
 

Seniorátní představenstvo má tyto členy : 
Jaroslav Andrejs, předseda seniorátní JJ 
Vladimír Pavlíček, za seniorátní výbor 
Radek Kačena 

 
2) Představenstvo seniorátní JJ se v letošním roce, obdobně jako v letech minulých, nesešlo 
ani jednou, kontakty udržovalo pomocí emailové korespondence. Vzhledem k tomu, že sbírka 
JJ trvá do konce května a cca do poloviny června je potřeba, aby proběhlo jednání výročního 
seniorátního shromáždění JJ, není ani časově možné, aby se představenstvo sešlo. 
 
3) Výroční seniorátní shromáždění 

Výroční seniorátní shromáždění JJ se konalo v Klášteře nad Dědinou v neděli 16. června 
2019.  

Přítomno bylo 12 poslanců s hlasovacím právem.  V roce 2019 bylo ve sborech celkem 
vybráno 120.350,- Kč, zůstatek z minulého roku činil 1081,30 Kč.  Celková částka, o které 
výroční shromáždění rozhodovalo, byla 121.531,30 Kč. Z toho jedna třetina, o které 
rozhoduje seniorátní shromáždění JJ činila 40.116,73 Kč. Ale protože se v roce 2018 
nepodařilo zrealizovat dar Hořicím ve výši 34.000,- Kč, činil zůstatek z roku 2018 ve 
skutečnosti 35.181,30 Kč. Potěšitelné je, že sbírka darů v seniorátu byla téměř o dvacet tisíc 
Kč vyšší, než v roce předchozím. 

Seniorátní Jeronýmově jednotě byla v roce 2019 předloženy žádost o dar FS ČCE 
v Hořicích ve výši 34.000 Kč na opravu elektroinstalace ve farní budově, v loňském roce 
plánovaná oprava sklepních prostor v modlitebně se sice neprovedla, ale ukázalo se, že 
důležitější je provést opravu elektroinstalace ve farní budově, proto byla žádost po dohodě 
s předsedou JJ překvalifikována. Výroční shromáždění pak rozhodlo žádost Hořic pokrýt ze 
seniorátních prostředků ve výši 34.000,- Kč. Další žádost o dar byla z FS ČCE v Trutnově ve 
výši 30.000,- Kč na drobné opravy chodníku k faře a interiérů fary. Výroční shromáždění 
rozhodlo žádost pokrýt ze seniorátních prostředků v plné požadované výši. Další žádost o dar 
byla z FS ČCE v Jičíně ve výši 200.000,- Kč na opravy farního bytu. Výroční shromáždění 
postoupilo žádost do ústřední JJ, která na jednání celocírkevní JJ 13.9.2019 ve Valašském 
Meziříčí schválila pokrytí v plné požadované výši. 

Výroční shromáždění seniorátní JJ pak rozhodlo na návrh předsedy odeslat do ústředí 
91.000,- Kč, takže zůstatek na seniorátním účtu do příštího roku činí 531,30 Kč. 

Všem členům a členkám sborů, kteří do letošní sbírky Jeronýmovy jednoty přispěli, 
děkujeme.  

Zpracoval :    J. Andrejs 

 


