
 

 

  

Tříkrálová sbírka 2020  

Na začátku ledna proběhne jubilejní 20. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen především na 
podporu charitních služeb v našem regionu. Doporučený termín koledování v Královéhradecké diecéze je stanoven na 
4.-12. ledna.  

6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců do Betléma, kam se přišli 
poklonit narozenému Ježíškovi. V průběhu let vznikl z tohoto svátku lidový zvyk - koledovat, tedy popřát hospodáři úrodný 
rok a požehnat jeho dům a ten se na oplátku koledníkům štědře odměnil. Na tuto lidovou tradici navázala i Tříkrálová 
sbírka Charity ČR.  Malí koledníci přijdou v lednu k našim dveřím a zazpívají „štěstí, zdraví vinšujem vám…“ a my se 
můžeme jejich přáním nechat obdarovat.  Zároveň i tentokrát máme možnost přispět prostřednictvím organizací Charit 
potřebným.  
 

„Co je pro člověka větší štěstí než štěstí někoho obdarovat?“ — Robert Walser 
 

Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě.   
Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti 
zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku:  

- Sociálně terapeutické dílny  
- Domácí hospicová péče  
- Pečovatelská služba  
- Rodinná centra  
- Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
- Občanská poradna  
- Zařízení pro osoby bez přístřeší  
- Přímá pomoc lidem v nouzi  

 

V roce 2019 se v orlickoústeckém okrese vybralo 3.078.392,- Kč. 65% výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména v Charitní 

pečovatelské službě, dále Rodinném centru Mozaika a Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, jejichž cílem je posílení základních 

funkcí rodiny, prevence problémů v rodině, sociálního vyloučení nebo pomoc při začleňování dětí do kolektivu. Další podíly byly 

určeny na projekty Diecézní charity HK (15%), na zahraniční humanitární fond Charity ČR (10%), na režii Tříkrálové sbírky (5%) a projekty 

Charity ČR (5%).   

Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který 

budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz  
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