Tisková zpráva:

Na náměstí uvítají tři krále a zahájí Tříkrálovou sbírku

1. - 14. ledna 2019 pořádá Charita Česká republika na území ČR devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky.
Oblastní charita Třebíč zapečetila pro tuto akci 514 pokladniček a vyšle do měst a obcí i letos přes tisíc
koledníků.
V městě Třebíči bude sbírka slavnostně zahájena ve čtvrtek 3. 1. 2019 v 15 hodin příchodem tří
králů na Karlovo náměstí, kteří se v doprovodu koledníků a prostých lidí v kostýmech půjdou poklonit a
složit dary Ježíškovi v jesličkách u vánočního stromu.
Tři krále přivítá nový starosta města Pavel Pacal, třebíčský děkan Jiří Dobeš udělí sbírce, koledníkům i
městu požehnání. „Připraven máme asi hodinový program,“ říká koordinátorka Tříkrálové sbírky Martina
Veselá, „v němž vystoupí žáci ze Základní školy na Václavském nám., čeká nás společné zpívání
známých koled, a pak pozveme na podium malé i velké zpěváčky, aby nám sami přišli zazpívat vánoční
písničku. Všechny soutěžící čeká na místě malá odměna. Děti se zde také mohou svézt na poníkovi. Pro
zahřátí se budou podávat teplé nápoje – čaj, káva, punč. Na všechny se těšíme a srdečně na toto
odpoledne zveme,“ dodává koordinátorka.
Také ředitel třebíčské Charity Petr Jašek se opět chystá osobně koledovat se svou skupinkou: „Ve
čtvrtek ráno v 9 hodin navštívíme třebíčskou radnici. Odpoledne nás čeká již výše zmíněné Vítání
tří králů na náměstí. Na koledu k našemu dlouhodobému partnerovi Jaderné elektrárně Dukovany
se vypravíme následující den 4. 1. 2019, kde nás lidé zastihnou kolem oběda v budově ABI. A
v sobotu 5. 1. budu koledovat se skupinkou v Trnavě.“
Jaká jsou pravidla Tříkrálové sbírky?
Skupinku koledníků tvoří většinou tři koledníci v kostýmech tří králů (není podmínkou). Její vedoucí musí
mít alespoň 15 let. Nosí u sebe průkaz, který jej opravňuje sbírku provádět a na požádání se jím
prokáže. Koledníci s sebou nosí pokladničku s červenobílým logem Charity, úředně zapečetěnou dvěma
pečetěmi (jedna s razítkem Oblastní charity Třebíč, druhá s razítkem místního městského či obecního
úřadu).
Za příspěvek do pokladničky dostanou dárci jako symbolické poděkování malé balení tříkrálového cukru,
příp. letáček s informacemi o záměrech s letošní sbírkou i o využití té loňské v třebíčské Charitě.
(většině domácností jsou letáky dodávány do poštovních schránek roznáškovou službou).
Dají-li obyvatelé domu souhlas, napíší jim koledníci křídou na domovní dveře znamení K+M+B+2019,
začáteční písmena latinské věty Kristus Mansionem Benedicat 2019 - Kriste, požehnej tomuto obydlí
v roce 2019!
„Naši koledníci tuto službu konají nezištně ve svém volném čase a přijímají s ní i její nároky, jako
jsou třeba rozmary počasí, únavné popocházení v rozmanitém terénu, zdolávání schodů, ad.
Jsem za jejich službu velmi vděčný a moc si všech těchto malých i velkých dobrovolných
pomocníků vážím. Proto Vás prosím o jejich vlídné přijetí a budeme rádi za Váš příspěvek do
pokladničky. U nás KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ,“ říká ředitel P. Jašek.
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Jaký má naše Oblastní charita Třebíč záměr s letošní Tříkrálovou sbírkou?






vybudovat zázemí pro osobní asistenci,
pokračovat v projektu Charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem v tísni ve městech i obcích okresu
Třebíč,
podpořit fond humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizových situacích,
podpořit rozvoj práce s dobrovolníky,
podpořit rodiny v oblasti partnerských, manželských a mezigeneračních vztahů.

Díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2018 jsme








zrekonstruovali a rozšířili zázemí pro terénní službu Domácího hospice sv. Zdislavy,
vybudovali nový prostor pro psychologicko-psychiatrickou ambulanci Paprsku naděje pro lidi s
duševním onemocněním,
realizovali programy pro starší a osamocené lidi jako prevenci sociálního vyloučení,
podpořili primární prevenci na školách,
pomohli lidem v hmotné a sociální nouzi, a to i prostřednictvím Charitní záchranné sítě,
podpořili dostupnost Charitní pečovatelské služby nákupem automobilu,
zajistili svozovou službu do našich zařízení pro osoby s postižením.

Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci.
Kam se ještě můžete za Třemi králi podívat?
2. 1. 2019 ve 14.30 hod. mše sv. s žehnáním koledníkům a sbírce v katedrále sv. Petra a Pavla na
Petrově v Brně
5. 1. 2019 v 10 hod. Tříkrálový průvod v Náměšti n. Oslavou: https://mks-namest.cz/trikralovy-pruvod/a-1737/p1=1277
6. 1. 2019 ve 13 hod. Tříkrálová vycházka k rozhledně Babylon – vychází se od budovy Obecního úřadu
v Kramolíně, vystoupí trubači, na místě bude malé občerstvení a tradiční Tříkrálová sbírka.
13. 1. 2019 ve 13 hod. Tříkrálová plavba se třemi králi na palubě, loď Horácko vyplouvá z přístaviště
v Kramolíně
Více informací k Tříkrálové sbírce podá koordinátorka sbírky:
Martina Veselá, tel. 775 179 314, dobrovolnici@trebic.charita.cz
Tříkrálovou sbírku můžete sledovat i na webech:
www.trebic.charita.cz

www.trikralovasbirka.cz

