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Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

začátkem příštího roku začíná jubilejní 
dvacátý ročník Tříkrálové sbírky. Je to 
jedinečné spojení dobročinnosti, tradice 
a  praxe, která prostřednictvím Charity 
Česká republika skutečně pomáhá tam, 
kde pomoc lidé nejvíce potřebují.

Tato sbírka odkazuje na příchod Tří králů – v prvních dvou lednových týdnech si lidé vždy připomínali 
biblickou tradici, kdy se mudrci z Východu vydali na pouť k právě narozenému Ježíši v Betlémě. 
Koledníci návštěvovali sousedy s prosbou o malý dar a na oplátku navštívené domácnosti požehnali. 
Po jejich návštěvě zůstal na domě nápis K+M+B+, jde o počáteční písmena latinské věty, jež v češtině 
znamená „Kriste, požehnej tomuto domu.“

Obracím se proto na Vás opět s prosbou o vstřícnost k organizátorům Tříkrálové sbírky a zvláště 
k těm, kteří budou od 1. do 14. ledna 2020 procházet s poselstvím Tříkrálové sbírky ulicemi obcí 
a měst, o něž se staráte. Věřím, že malí i velcí koledníci přinesou do navštívených domácností radost 
a požehnání, které jsou hlavním smyslem této akce.

V minulém roce výtěžek Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi pomáhal na desítkách míst. Například 
v brněnském denním stacionáři Effeta díky němu zahájili rekonstrukci zahrady, aby se na ní mohli 
klienti s mentálním postižením v budoucnu účastnit terapií. Oblastní charita Břeclav podpořila farní 
charity v Křepicích, Novosedlech, Nikolčicích a další. Díky této podpoře farní charity mohou rozvíjet 
mateřská a rodinná centra, šatníky a svou další činnost v obcích. Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
podpořila z darů Tříkrálové sbírky rozvoj Mobilní hospicové péče, která pomáhá nevyléčitelně 
nemocným lidem. V Hodoníně pořídila Charita do své půjčovny pomůcek polohovací postele 
a antidekubitní matrace, které budou lidem sloužit v následujících letech. Chráněné bydlení sv. Luisy 
v Rajhradě získalo na svou zahradu zastínění, díky kterému mohou senioři i v létě trávit pokojný 
čas venku.
 
Stará moudrost praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar 
celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Díky 
Vaší pomoci a příspěvkům do zapečetěné pokladničky může Charita pomáhat na tolika různých 
místech a s tolika dobrými záměry.

Za dvacet let sbírky pomohla i díky Vám Charita tisícům lidí v nouzi a uskutečnila řadu projektů. 
Přijďte si také připomenout dvacet naplněných let na doprovodné akce, které Diecézní charita Brno 
při příležitosti sbírky již tradičně pořádá. 
Více podrobností se dočtete na www.dchb.charita.cz.
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Věřím, že dvacátý ročník sbírky přinese opět mnoho dobrého potřebným a zároveň oslaví dobročinné 
snahy všech zúčastněných koledníků i dárců. Děkuji za Vaši spolupráci a za pomoc zaměstnanců 
Vašich úřadů při pečetění a otevírání pokladniček, počítání výtěžku a zápisu do listin, díky níž můžeme  
celé charitní dílo uskutečňovat.

S přáním všeho dobrého

            Mons. Vojtěch Cikrle
                     diecézní biskup brněnský

Sbírka je osvědčena Magistrátem Hl. m. Prahy pro konání na celém území ČR po dobu neurčitou. Vedoucí kolednické 
skupinky je osoba starší 15 let, která se na požádání prokáže průkazkou s podpisy ředitele Charity ČR a brněnského 
biskupa. Na průkazce je červené charitní logo a logo sbírky. Průkazka je platná s předložením občanského průkazu. 
Číslo průkazky je shodné s číslem na úředně zapečetěné pokladničce, která je také označena charitním logem. Konto 
Tříkrálové sbírky je 66008822/0800. Přispět lze také dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60, 90 na číslo 87777. 
Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90 Kč, z toho Charita obrdrží 29, 59 nebo 89 Kč. DMS provozuje Fórum dárců.

 


