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Tříkrálová sbírka 2023 
 

Letošní celorepubliková Tříkrálová sbírka probíhala již bez jakýchkoliv protikoronavirových 

omezení, a tak jsme v naší Farní charitě připravili 17 zapečetěných pokladniček. Některé jsme měli 

umístěné stabilně (např. v Oční optice a na MěÚ v Říčanech) a s více než polovinou kasiček vyšli 

koledníci do říčanských ulic a do některých 

okolních obcí. Bohužel nemohli jsme obejít celé 

město, protože jsme neměli dostatečné množství 

koledníků, ale i přes tento nedostatek jsme byli 

překvapeni celkovým obsahem pokladniček. Při 

rozpečetění na MěÚ v Říčanech a přepočítání 

peněz jsme zjistili, že letos bylo vybráno skvělých 

88 124,- Kč!  Ještě o sedm tisíc více než vloni. 

Letos se také náš okruh obcházených obcí rozšířil o 

obec Babice. Přihlásil se nám dospívající žák tamní 

školy Open Gate a uspořádal s kamarády a 

s vědomím Obecního úřadu v Babicích pochůzku 

po obci. Následně ještě nechali kasičku několik dní 

na Obecním úřadě, aby mohli darovat nějaký peníz do sbírky i ti, kteří nebyli v době pochůzky 

zrovna doma. Po otevření babické kasičky jsme napočítali krásných 4 412,- Kč. Všem „třem králům“ 

moc děkujeme za ochotu uskutečnit v obci Tříkrálovou sbírku.  

Moje skupinka „tří králů“, vlastně spíš královen, protože to byla samá děvčata, se vydala na 

pochůzku v sobotu 7. ledna. Počasí nám přálo, nebyla žádná velká zima ani sníh neležel, a 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 + 2023, což jsme 

rády učinily. Dárci byli opravdu štědří, a tak jsme měli odpoledne po ukončení koledy naši 

pokladničku již hodně naplněnou. Po rozpečetění pokladniček jsme s údivem zjistili, že naše 

skupinka vybrala úžasných 11 413,-Kč. Nebylo to však úplně nejvíce, protože jedni „tři králové“ 

vybrali ještě o pět tisíc víc - rekordních 16 525,,- Kč! 

Za všechny tyto skvělé výsledky bych chtěla poděkovat všem „třem králům“, kteří se na sbírce 

podíleli a dále všem dárcům, kteří do pokladniček 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 30.4.2023 

 

A jak dopadla sbírka celorepublikově? 
 

V pražské arcidiecézi se vybralo do pokladniček více než 8 milionů korun a v celé České republice 

více než 149 milionů korun. K tomu se ještě musí připočítat skoro 1,5 milionu jako bezhotovostní 

dary a 1,5 milionu vybraných jako DMS během přímého přenosu Tříkrálového koncertu. A to ještě 

není všechno, protože se k této částce ještě připočítají peníze, které se vyberou on-line (po 

30.4.2023). 

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

nebo na stránkách Tříkrálové sbírky. 
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