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Zpráva o činnosti seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty 
pro

 3. zasedání 55. konventu Pražského seniorátu (2017)

Seniorátní představenstvo pracovalo v uplynulém období ve složení: Pavel Kalus, Vlasta Rejentová a Zdena
Skuhrová. Vyzvali jsme jako každoročně ke sbírce darů JJ v našich sborech a požádali sbory, aby podávaly řádně
vyplněné a řádně doložené žádosti o dary z JJ. Seniorátní shromáždění JJ proběhlo 15. 6. 2017 ve sboru Žižkov 1.
Zúčastnilo se ho 17 delegátů z 31 sborů seniorátu. Připomínáme, že účast zvolených delegátů na seniorátním
shromáždění je povinná, a tudíž je třeba, aby se ti, kdo se nemohou zúčastnit, omluvili a poslali náhradníka. 

Nejdříve jsme vyhodnotili využití prostředků rozdělených v roce 2016:
Dobříš pro Hořovice 19 000,- Kč na elektroinstalaci v kostele. Libčice 20 000,-  Kč   na projektovou dokumentaci
gen.  opravy  fary.  Škvorec  30 000,-  Kč  na  zahájení  celkových  oprav  fary  vrátil  na  účet  seniorátu,  protože  se
s pracemi nezačalo. Kladno 68 000,- Kč na splátku půjček. Žádost sboru Benešov o 120  000,- Kč na rekonstrukci
kanalizace byla postoupena do celocírkevní JJ a ta ji splnila. Sbor Vršovice obdržel možnost čerpat od ústředí JJ
půjčku     400 000,- Kč na generální opravu farního bytu.

Sbírky JJ v letošním roce 2017 vynesly 456 353,- Kč. Tedy na ústředí JJ odešle 304 235,- Kč, v seniorátu rozdělí
152 118,- Kč + 30 000,- vrácených Škvorcem za nevyužitý dar v roce 2016. Seniorátní prostředky JJ jsme rozdělili
takto:
Benešov 52 000,- Kč na výměnu 2 plynových kotlů pro ÚT farního bytu a modlitebny,
Hvozdnice 50 000,-  Kč na splacení půjčky na výměnu kotle a vyvložkování komína,
Škvorec 80 000,- Kč na první etapu rekonstrukce fary a zázemí sboru.
Žádost sboru Soběhrdy o 280 000,- Kč daru a 150 000,- Kč půjčky na rekonstrukci tepelné izolace fary byla 
postoupena do ústředí JJ. 

Za představenstvo seniorátní JJ, Pavel Kalus


