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Tříkrálová sbírka 2020 
 
 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se letos 

zúčastnili Tříkrálové sbírky jako koledníci, a také všem, 

kteří do sbírky finančně přispěli. Koledovalo se 

v Říčanech i některých okolních obcích, použili jsme 18 

zapečetěných pokladniček, z toho jedna byla stabilně na 

MěÚ v Říčanech a s ostatními chodily skupinky „tří 

králů“. Po ukončení sbírky a rozpečetění kasiček na MěÚ 

v Říčanech jsme byli překvapeni celkovou napočítanou 

částkou, která se v kasičkách objevila. Činila úžasných 

100 244,- Kč! Byla to největší částka, kterou jsme od roku 

2002 vybrali (v tomto roce jsme s Tříkrálovou sbírkou 

v Říčanech začínali), Za tento výsledek zaslouží koledníci 

veliké uznání. Moc si vážíme toho, že sbírka oslovila i 

dárce, kteří bohatě přispěli do tříkrálových pokladniček.  

Darovanými finančními prostředky podpoříme projekty 

Arcidiecézní charity Praha: Rekonstrukce azylového domu 

pro matky a rodiny s dětmi sv. Maří Magdalény 

v Kralupech nad Vltavou, Sociální bydlení v Praze-

Třeboradicích, Pomoc rodinám v nouzi, Zdravotní péče 

v Ugandě 

Větší část peněz se vrátí do naší Farní charity a budou 

použity na akce pro seniory a návštěvy nemocných, na 

výpomoc potřebným rodinám ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Říčany, jako podpora 

hospice v Čerčanech a Domova pro seniory v Mukařově. 

Ať Pán Bůh štědře odplatí všem koledníkům, dárcům a dobrovolníkům, kteří se na Tříkrálové sbírce 

podíleli! 
 

 

A jak dopadla sbírka celkově? 
 

V pražské arcidiecézi se vybralo přes 8 milionů a v celé České republice více než 130 milionů. 

K tomu se ještě musí připočítat skoro milion, který se vybral jako DMS při vysílání Tříkrálového 

koncertu, který uvedla Česká televize. 

 

Tříkrálová sbírka letos oslavila kulaté výročí - 20 let své celorepublikové existence. Když před 

dvaceti lety vyšli do ulic první dobrovolníci v pláštích a s korunami na hlavách, nikdo netušil, že za 

dvě dekády se jejich počet rozroste na 70 tisíc a stará lidová tradice se promění v největší charitativní 

sbírku v Česku. Sbírka se za tu dobu stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněným 

radost, a především ukazuje sílu lidské solidarity.  

Za dvacet let pomohla sbírka zlepšit tisíce charitních služeb a jejich prostřednictvím i desítky tisíc 

životů charitních klientů. Takzvané záměry – tedy plány, kde vybrané peníze pomohou – se schvalují 

každoročně předem. I letos budou pomáhat rodinám s dětmi, seniorům i lidem na okraji společnosti.  
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