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Tříkrálová sbírka 2022 
 

Vzhledem k loňskému roku, již proběhla letošní Tříkrálová 

sbírka tradiční pochůzkou po některých říčanských ulicích  a 

v některých okolních vesnicích. Bohužel nemohli jsme obejít 
celé město, protože jsme neměli dostatečné množství 

skupinek, které by se chtěly tříkrálové pochůzky zúčastnit. I 

přes tento nedostatek jsme při rozpečetění kasiček na MěÚ 

v Říčanech a přepočítání jejich obsahu byli překvapeni, kolik 
jsme celkově vybrali peněz. Bylo to 81 016,- Kč! Skoro 

dvakrát více než vloni. 

Naše skupinka Tří králů (viz foto) se mnou jako vedoucí,  se 

vydala na pochůzku v sobotu 8. ledna. Počasí nám docela 

přálo, ani nebyl žádný velký mráz, nepršelo ani nepadal sníh. 
Tak se nám pěkně šlapalo, zpívalo i přálo požehnaný nový rok 

i hodně zdraví. V některých domech chtěli, abychom jim 

napsali posvěcenou křídou na dveře tříkrálové požehnání – K+ 

M + B + 2022, což jsme velice rádi učinili. Když jsme se 
odpoledne vraceli z pochůzky, naše pokladnička již byla 

pořádně těžká a následně po jejím rozpečetění jsme zjistili, že naše skupinka vybrala 10 342,-Kč. 

Nebylo to však úplně nejvíce, protože jedni Tři králové vybrali do kasičky rekordních 15 887,- Kč! 

Za všechny tyto skvělé výsledky i za ten společný bych chtěla poděkovat všem „Třem králům“, kteří 
se na sbírce podíleli a dále všem dárcům, kteří do kasiček přispěli. Všem patří naše obvyklé 

poděkování a to Pán Bůh zaplať! 
 

Sice skončila osobní Tříkrálová sbírka, ale ještě pokračuje sbírka on-line pomocí formuláře na 

webových stránkách Tříkrálové sbírky (www.trikralovasbirka.cz). Pokud jste neměli možnost 

podarovat Tři krále osobně, můžete ještě přispět on-line a to do 30.4.2022 

 

A jak dopadla sbírka celkově? 
 

V pražské arcidiecézi se vybralo do kasiček více než 6,5 milionu a v celé České republice více než 
124 milionů korun. K tomu se ještě musí připočítat přes dva miliony jako bezhotovostní dary a přes 

jeden milion, který se vybral jako DMS při vysílání Tříkrálového koncertu. A to ještě není všechno, 

protože se k této částce ještě připočítají peníze, které se vyberou on-line (po 30.4.2022). 

Oficiální výsledky po sečtení všech darů naleznete ve výročních zprávách Charity Česká 

republika nebo na stránkách Tříkrálové sbírky. 
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Z Arcidiecézní charity 
 

Rekonstrukce kaple v Domově kardinála Berana v Mukařově 
 

Kaple Panny Marie lurdské, která je součástí Domova pro seniory dostala při 

rekonstrukci nejen nový vzhled, ale i nové topení, klimatizaci a osvětlení. 

„V kapli se slouží denně mše sv. svatá, senioři mají zájem o duchovní péči, 

slavíme svátky podle liturgického kalendáře a velkou radostí je pro všechny, 

když mohou přivítat biskupskou nebo kardinálskou návštěvu,“ říká Alena 
Hanková ředitelka Domova. 
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