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Informace z ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty ze září 2022 

 

Vážené sestry, vážení bratři,  

ve dnech 9. – 10. září t.r. se ve farním sboru v Nosislavi konalo pravidelné zasedání ústředního 

shromáždění Jeronýmovy jednoty. Jeho hlavním úkolem bylo projednat žádosti sborů o dary rozdělit 

finanční prostředky ze sbírky darů (SD). K rozdělení mezi žadatele je určena finanční částka tvořící 

2/3 ze SD, kterou farní sbory každoročně zasílají na příslušný seniorát. (Zbývající 1/3 SD rozdělují 

seniorátní shromáždění JJ na pokrytí žádostí v rámci seniorátu.) 

Ústřední představenstvo JJ obdrželo v letošním roce celkem 14 žádostí o dar z farních sborů 

doporučených jednotlivými senioráty. Z pěti seniorátů (jihočeského, západočeského, chrudimského, 

horáckého a ochranovského) žádná žádost o dar podána nebyla. 

Částka k rozdělení činila 4 712 269 Kč. Skládá se z následujících částek: 2 424 363 Kč (2/3 SD) 

+ 1 603 391 Kč (nerozdělený zůstatek SD z minulého roku) + 1 044 715 Kč (příspěvek státu na opravu 

a údržbu majetku) + 4 800 Kč (ostatní dárci) − 365 000 Kč (náklady na činnost kanceláře JJ).  

Za vykonání sbírky darů Vám všem srdečně děkujeme. Po důkladném zvážení všech žádostí udělilo 

ústřední shromážděn JJ dary všem 14 sborům v celkové výši 4 232 000 Kč. Protože v letošním roce 

nepřišla žádná žádost o Hlavní dar lásky (HDL) pro rok 2023, bylo doporučeno Farnímu sboru 

v Libčicích nad Vltavou, který plánuje výstavbu bytu pro faráře v podkroví fary, aby podal žádost 

o HDL 2023.   

Letošní velikonoční sbírka na HDL určená Farnímu sboru v Chrástu u Plzně vynesla 1 008 256 Kč. 

Příští zasedání ústředního shromáždění JJ se bude konat ve dnech 8. − 9.  září 2023 ve Farním 

sboru ČCE v Křížlicích. 

 

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. června b.r.) 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 
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dluhu). Nedostatečně nebo chybně vyplněné žádosti bez příloh by neměl dál postoupit seniorát, 

pokud si je farní sbory neopraví a nedoplní. To samé platí i pro senioráty. Pokud senioráty nevyplní 

na žádostech pro ně určené kolonky a nevyplněnou žádost postoupí dál na ÚP JJ, tak též platí, že 

nedostatečně nebo chybně vyplněné žádosti budou vyřazeny a nebudou projednávány. 

Na závěr připomínáme, že žádost o dar/půjčku se podává na předepsaném tiskopise, který je 

dostupný v elektronické podobě, tak jako všechny ostatní formuláře, na webových stránkách 

Jeronýmovy jednoty, viz odkaz: (https://jeronymovajednota.e-cirkev.cz/jak-podat-zadost/), 

a to zásadně 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 musí doručit i seniorátní výroční zprávy. 

V rámci digitalizace kanceláře JJ budeme od 1.1.2023 podávat všechny žádosti o dar i o půjčku 

v elektronické podobě. Prosím, prostudujte si jednoduchý návod a vyplňujte žádosti pečlivě.  

Se srdečným pozdravem  

 

Jaromír Křivohlavý           Renata Roubalová  

předseda ústředního představenstva JJ         referentka kanceláře JJ 
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Přehled přidělených darů ústředním shromážděním JJ v r. 2022 

Farní sbor Výše daru Účel 

0101 Benešov u Prahy 280 000 Kč rekonstrukce střechy sborového domu 

0107 Libčice nad Vltavou 500 000 Kč vestavba farářského bytu 

0201 Brandýs nad Labem 42 000 Kč rekonstrukce cihlové hraniční zdi 

0213 Libice nad Cidlinou 85 000 Kč rekonstrukce fary 

0222 Poděbrady 200 000 Kč výstavba klubovny v půdním prostoru kostela 

0501 Děčín 140 000 Kč oprava střechy na faře 

0601 Česká Lípa 200 000 Kč oprava střechy na faře – výměna střešní krytiny 

0718 Vrchlabí 300 000 Kč 
výměna kotle, oken a stabilizace části základů 

pod farní budovou 

0903 Jimramov 281 000 Kč oprava střechy na faře – výměna střešní krytiny 

1115 Nosislav 444 000 Kč oprava varhan 

1122 Veselí 400 000 Kč výměna střešní krytiny kostela 

1219 Střítež nad Bečvou 810 000 Kč oprava fasády a nátěr plechové střechy kostela 

1225 Vsetín – dolní sbor 500 000 Kč výměna střešní krytiny kostela 

1301 Bruntál 50 000 Kč oprava střechy sborového domu 

CELKEM 4 232 000 Kč   

 

 

 

 


