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Šťastný a požehnaný nový rok 2014! 

 

Tříkrálová sbírka 2014 
 

Svátek Tří králů je již mnoho let spojen s dobročinnou akcí Tříkrálová sbírka, 

kterou pořádá v celé České republice organizace 

Charita Česká republika na podporu svých 

projektů pro sociálně potřebné lidi. Naše říčanská 

Charita se k akci připojí již potřinácté a v období 

od 2. do 12. ledna 2014  můžete  Tři krále – koledníky potkat. Budou 

mít zapečetěnou pokladničku s razítkem Městského úřadu v Říčanech, 

vedoucí skupinky bude starší 18ti  let s viditelně umístěnou průkazkou 

Charity se svým číslem občanského průkazu (OP) a samozřejmě OP.  

Přispěním do  pokladničky podpoříte Azylový dům sv. Terezie v Praze 

8, Nemocnici v Ugandě a přispějete na  pomoc rodinám a zdravotně 

postiženým. Část peněz ze sbírky se vrátí do naší Farní charity na akce, 

které pořádáme. 

Pokud budete chtít přispět do Tříkrálové sbírky, ale koledníky 

nepotkáte ani  nepřijdou k Vám domů, můžete se zastavit na Městském úřadě v Říčanech. Zde bude 

kasička v recepci a v odd. ověřování podpisů a listin. 

V neděli 5. ledna 2014 zveme všechny návštěvníky Prahy na průvod tří králů na velbloudech (z 

arcibiskupského paláce na Loretu). 

Pro malé koledníky bude připraveno občerstvení v Arcibiskupského paláce v Praze (Hradčanské náměstí) a od 

14:45 bude Tříkrálová bohoslužba slova v katedrále sv. Víta. 
 

Letošní tříkrálovou sbírkou podpoříme kromě jiného Českou 

nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě. Arcidiecézní charita 

Praha (ADCH) vybudovala nemocnici  v r. 2007 s 

cílem zpřístupnit zdravotní péči lidem z vesnických oblastí v 

kraji Buikwe včetně komunit z ostrovů Viktoriina jezera. 

Zdravotnictví zde bylo na velmi nízké úrovni, což se odráželo ve 

špatném zdravotním stavu obyvatel, nízkém věku dožití a vysoké 

dětské úmrtnosti. V současné době ošetří v nemocnici 25 -30 tisíc 

pacientů ročně. a díky mobilní ordinaci působí pracovníci 

nemocnice také v okolních vesnicích, kde šíří osvětu a provádí základní zdravotní preventivní péči. 

(informace převzaty z www.charita.cz).  

 

 Charitní kasička  
 

Sbírka tzv. Charitní kasička pokračuje a pro měsíc leden až březen 2014 budeme sbírat peníze pro 

postiženou holčičku Denisu Jancurovou jako příspěvek na nákup invalidního vozíku. Deniska je malá 

obyvatelka města Říčan, která se vzhledem ke komplikovanému porodu narodila s postižením (viz 

článek maminky v listopadovém Říčanském kurýru) V současné době je jí 6 let a bude potřebovat 

invalidní vozík. Naše Charita jí již na vozík přispěla částkou 9 000,- Kč z výtěžku loňské Tříkrálové 

sbírky, ale protože vozík je opravdu hodně nákladná záležitost, rozhodli jsme se, že budeme ještě 

sbírat peníze do charitní kasičky. Pokud by jste se chtěli do sbírky zapojit, kasička je v kostele, 

označená logem Charity.  
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