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Tříkrálová sbírka 2018 
 

 

 

Během letošní Tříkrálové sbírky, která probíhala od 1. do 14. ledna, 

počasí koledníkům přálo, žádný nepříjemný mráz ani sníh jako v 

minulém roce je nečekal, a proto odhodlaně všichni vyšli do 

říčanských ulic a také do některých okolních obcí. Vykoledovali 

úžasnou částku 93 243,- Kč! Tolik jsme ještě nevybrali za celou dobu 

trvání sbírky. Koledníci si zaslouží veliké uznání a poděkování. Moc si 

vážíme toho, že sbírka oslovila i dárce, kteří bohatě přispěli do 

tříkrálových pokladniček.  

Jsme vám všem moc vděčni za vaši pomoc při sbírce, nasazení a 

reprezentování Charity. 

Ať dobrý Bůh štědře odplatí všem koledníkům, dárcům a 

dobrovolníkům, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli. 
 

 

 
 

A jak dopadla sbírka celkově? 
 

V pražské arcidiecézi se vybralo více než 7 milionů a v celé České republice více než 112 milionů. 

K tomu se ještě musí připočítat skoro 2 miliony, které se vybraly jako DMS při vysílání Tříkrálového 

koncertu, který uvedla Česká televize. 
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Zprávy z ADCH Praha: 
 
Mše svatá za pracovníky a klienty Arcidiecézní charity Praha 

Pojďte podpořit práci Arcidiecézní charity Praha a čtyř desítek farních Charit, které působí v pražské 

arcidiecézi, modlitbou. Budeme vyprošovat Boží požehnání pro pracovníky, dobrovolníky a všechny 

lidi v nouzi, jimž Charita pomáhá. Budeme se modlit i za vaše konkrétní prosby týkající se Charity, 

které budete moci před mší napsat a předat faráři. 

Mše svatá za Charitu se koná pravidelně každou poslední středu v měsíci.  

Místo: kostel sv. Josefa  Josefská 43/4, Praha 1 – Malá Strana  

 
Světový den nemocných 

V neděli 11.2. v 10 hodin u příležitosti světového dne nemocných připomene biskup Karel Herbst 

mší sv. čtvrtstoletí od znovuvysvěcení  kostela sv. Václava v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích. 

 

Výstava ve Vlašimi 

Farní charita Vlašim v únoru uspořádá výstavu „Tříkrálové pomáhání“. Jedná se o výtvarné práce 

dětí, které děti nakreslily na téma: Jak chci pomáhat, až budu dospělý/dospělá. Vítězové jednotlivých 

kategorií budou odměněni věcnými cenami v sobotu 10. 2. 2018 na Benefičním koncertě „Děkujeme 

Vám! 2018“, který se bude konat v Domě kultury Blaník ve Vlašimi již počtvrté. 

 
Připravila Marie Junková 

Únor 2018 

 

http://praha.charita.cz/res/archive/039/004655.pdf?seek=1511783919
http://vlasim.charita.cz/akce/beneficniho-koncert-dekujeme-vam-2018/
http://vlasim.charita.cz/akce/beneficniho-koncert-dekujeme-vam-2018/

