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Tříkrálová sbírka 2021  
 

Letošní sbírka byla opravdu netradiční. Sice jsme měli vše 

připravené, kasičky zapečetěné, koledníci si je rozebrali a 

připravovali se na pochůzku po Říčanech i okolí, ale 

nakonec se koledování po domech, jak jsme byli zvyklí a 
jak byli zvyklí i naši dárci, neuskutečnilo. Protiepidemická 

opatření proti koronaviru nám v koledování zabránila. 

Některé kasičky jsme tedy umístili v našch kostelech, také jsme měli kasičky na městském úřadě a   

v Senioru v Říčanech, některé kasičky si koledníci ponechali a obešli s nimi svou rodinu. Jednu 

kasičku jsme měli v Oční optice na náměstí v Říčanech, kde jsme ji umístili na žádost paní Adoltové, 
majitelky této Oční optiky.. Paní Adoltová se sama nabídla, že tříkrálovou kasičku v provozovně 

umístí a o kasičku se postará. Velmi mile nás překvapilo toto gesto pomoci  

A kolik jsme letos našli při rozpečetění v pokladničkách? Bylo to 47 607,- Kč. Ani jsme takovou 

částku nečekali. Všem koledníkům, kteří se starali o kasičky i všem dárcům, kteří do sbírky přispěli, 
upřímné Pán Bůh zaplať! 

Systém virtuální kasička bude ještě fungovat do 30.4.2021 na webu www.trikralovasbirka.cz  

Za každý Váš příspěvek děkujeme, ať už jste využili kasičku virtuální nebo věnovali peníze do 

některé ze stabilních kasiček. 
 

Postní almužna: Pomáhejte půstem! 
Termín: 17. 2. - 1. 4. 2021  

K postní době patří již tradičně duchovně-formační akce 

Postní almužna. Během půstu mají (nejen) věřící lidé opět 

možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Do papírové 
pokladničky neboli postničky, kterou získáte v Charitě nebo 

ve farnosti, můžete odkládat peníze za požitky, které si během 

půstu odepřete. Získaný obnos pak pomůže lidem v nouzi. 

Půst obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat 

Krista v potřebách našich bližních. Je mnoho možností, jak se 

můžeme něčeho pro nás příjemného zříci ve prospěch druhých: například omezit kouření, alkohol, 

kávu, sladkosti, zábavu, televizi, zbytečné brouzdání po internetu, luxus nebo jiné věci, jež nejsou 
pro život nezbytně nutné. Tím, že se omezíme ve své spotřebě, můžeme nejen prospět trpícím lidem, 

ale také tím obohacujeme sami sebe. 

Tato dobrovolná duchovní formace věřících se koná od roku 2009 z podnětu České biskupské 

konference. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy 
prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, 

dokonce i v Polsku a na Ukrajině. 

Postničku si můžete vyzvednout: 

• v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech 

• v kontaktní kanceláři Arcidiecézní charity Praha v Jugoslávské 27 v Praze 2 v pracovní dny 

od 10 do 15 hodin (kontaktní osoba Antonín Zajíček, zajicek.antonin@praha.charita.cz, tel.: 

734 630 956) 

• na recepci Arcibiskupství pražského, Hradčanské náměstí 16, Praha 1 Hradčany 
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