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Tříkrálová sbírka 2017 
 

Letošní Tříkrálová sbírka, která probíhala od 2. do 

9. ledna, vynesla pěkných 67 196,- Kč. Sice to bylo 

o několik stokorun méně než loni, ale v letošním 

mrazivém počasí si zaslouží koledníci i za tento 

výsledek veliké uznání. Takový mráz při koledování 

již koledníci dlouho nezažili, ale přesto byli úspěšní. 

Jedné skupince v Říčanech se podařilo vybrat do 

kasičky úplně nejvíce za celou dobu trvání sbírky a to 

neuvěřitelných 9 512,- Kč! 

Celkem jsme měli zapečetěno18 kasiček a ochotní koledníci 

chodili nejen v ulicích Říčan, ale i v některých okolních 

obcích (Mukařov, Popovičky, Chomutovice a další). Moc si 

vážíme toho jak „tři králové“ obětavě procházeli obcemi, 

přáli, zpívali, ba i rozdávali zlato (bylo však jen bílé, a to 

cukříky) a vybírali peníze na humanitární projekty 

Arcidiecézní charity i na akce naší Farní charity (např. 

besídky pro seniory, dárky pro návštěvy nemocných). Část 

peněz též předáme na provoz hospice Dobrého pastýře 

v Čerčanech.  

Srdečně děkuji koledníkům a všem štědrým dárcům, kteří Tříkrálovou sbírku tentokrát podpořili.  

 

Tříkrálová sbírka 2017 v České republice 
 

Výsledky sbírky z celé České republiky včetně výtěžku z Tříkrálového koncertu byly také 

mimořádné – vybralo se přes 100 milionů korun. 

 

Poděkování českých a moravských biskupů za účast v Tříkrálové sbírce: 
 

Děkujeme za to, že prošlapáváte cestu 
Vážení a milí organizátoři, koledníci, rodiče i dárci, 

Tříkrálová sbírka 2017 je již za námi a nyní budeme společně sledovat využívání jejích plodů, 

děkujeme! 

I letošní koledování bylo radostné, povzbuzující, ale náročné. Ovlivnilo ho počasí či chřipky a vy 

všichni jste si často museli doslova prošlapat cestu závějemi k těm, kterým jste předávali radostné 

poselství o narození Krista. Charita ČR vás letos evidovala opět více než loňských 60 tisíc. 

Děkujeme! Ocenění si zaslouží nejen tato vynaložená fyzická námaha, ale také ona neutuchající 

snaha jít za lidmi a hledat třebas i nové cesty, jak s nimi sdílet naši křesťanskou radost. 

Ale naše díky chceme směřovat i k vám, rodiče a všichni dospělí průvodci koledníků. Vy jste ti, kteří 

mají hlavní podíl na tom, že se Tříkrálová sbírka dostala do všech koutů naší republiky a že je 

největší akcí svého druhu v ČR. Pomáháte organizovat, vysíláte do kolednických skupinek své děti a 

i jinak se podílíte na zdaru toho všeho. 

V neposlední řadě chceme poděkovat i vám, štědří dárci tříkrálového koledování. Důvěřujete církvi, 

důvěřujete Charitě, a z toho máme radost! 

S úctou k tomuto lednovému snažení Vám žehnají 

Vaši čeští a moravští biskupové 

 
 
Připravila Marie Junková 

Únor 2017 

 


