
56. konvent Pražského seniorátu ČCE 

1. zasedání, 9. listopadu 2019, Strašnice Tisk č. 7

Zpráva o činnosti seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty pro 
1. řádné zasedání 56. konventu Pražského seniorátu 2019

Seniorátní představenstvo pracovalo v uplynulém období ve složení: Samuel Hejzlar, Vlasta Rejentová a Zdena 
Skuhrová. 
Ke sbírce darů JJ jsme jako každoročně vyzvali všechny sbory Pražského seniorátu a požádali je, aby podávaly řádně 
vyplněné a řádně doložené žádosti o dary z JJ včetně následného vyúčtování. 

Zasedání seniorátního shromáždění JJ proběhlo 19. 6. 2019 ve sboru v Praze 8 Kobylisích. 
Z celkem 30 sborů bylo přítomno 18 delegátů a 2 hosté.   Bylo připomenuto, že účast zvolených delegátů na seniorát-
ním shromáždění je povinná, a tudíž je třeba, aby se ti, kdo se nemohou zúčastnit, omluvili a poslali náhradníka.

Nejprve jsme vyhodnotili využití prostředků rozdělených v roce 2018:
Benešov                40 000,- Kč  na rekonstrukci farního bytu, 
Hvozdnice             38 000,- Kč  na splacení půjčky na výměnu  kotle a vyvložkování komína,
Soběhrdy               90 000,- Kč  na havarijní opravu ÚT na faře.

Sbory předložily doklady o vynaložení prostředků a průběhu prací a vyjádřili poděkování za dar.
Zástupce sboru Soběhrdy hovořil o vynaložení prostředků a o průběhu prací. 

Výsledek letošních sbírek JJ činí 531 749,- Kč. Na ústředí JJ bylo tak odesláno 354 499,- Kč, v seniorátu bude rozděleno
177 250,- Kč. ( z toho 2 250,- bude ponecháno v rozpočtu sen. JJ); HDL činí 116 834,-Kč. 

Dle podaných žádostí od sborů v roce 2019 rozhodlo shromáždění seniorátní JJ o rozdělení prostředků takto: 
Benešov                50 000,-  Kč   na další etapu rekonstrukce farního bytu,
Beroun                  50 000,- Kč na studii stavebních úprav sborové modlitebny a drobné úpravy  před celkovou 

rekonstrukcí, 
Dobříš - Hořovice 75 000,- Kč na rekonstrukci elektroinstalace v přízemí kostela v Hořovicích.

Zástupci sborů Beroun a Hořovice přítomné seznámili se záměrem rekonstrukce modliteben. Beroun má památkově 
chráněnou fasádu a sklepy, Hořovice spolupracují s Nízkoprahovým zařízením, které bude využívat suterénní 
prostory. Následně se diskutovalo o využívání sborového domu v Berouně. 

Proběhla diskuse  o potřebnosti letáků  JJ  -  v některých sborech se používají, v některých leží  „bez povšimnutí“, 
proto se počet snížil na 1 000ks a letáků bylo letos málo. Na základě provedeného průzkumu ve sborech se objednává
opět 1 000ks letáků.
Sestra Skuhrová podala návrh, aby se pracovalo s předloženými tabulkami průzkumu stavu nemovitostí (je 
v kompetenci seniorátní stavební komise),  dále se diskutovalo o časovém čerpání finančních darů .

Za představenstvo seniorátní JJ, Vlasta Rejentová 
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