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Jubilejní 20. ročník Tříkrálové 
sbírky pořádala Charita ČR po celé 
České republice od 1. do 14. ledna. 
Oblastní charita Třebíč ji uskutečnila 
v třebíčském okrese za pomoci přib-
ližně 1700 velkých i malých dobro-
volníků, kteří s pokladničkami obešli 
domácnosti ve 215 městech, obcích 
a osadách. Ke sbírce bylo zapečetěno 
532 pokladniček. 

Výsledek předčil očekávání, v 
pokladničkách bylo 3.061.518 
korun, což je o 231.896 korun více 
než v loňském roce. Poprvé v Oblast-
ní charitě Třebíč výtěžek přesáhl hra-
nici tří milionů korun. 

Loni se vybralo 2.829.622 korun, 
o 153.586 korun víc než v 2018, kdy 
se vybralo 2.676.036 korun. Ve měs-
tě Třebíči a přilehlých obcích sbírka 
přinesla 587.537 korun, oproti loň-
sku, kdy se vybralo 513.004 Kč, část-
ka vzrostla o 74.533 korun. 

„Pro Tříkrálovou sbírku jsme opět 
letos připravili více pokladniček, pro-
tože přibylo ochotných pomocníků. 
Město Třebíč, které nám vždycky dělá 
největší starosti, zda se najde dost 
koledníků, bylo nakonec obsazeno vcel-
ku dobře. 

Opět se přidali noví, zapojil se třeba 
6. oddíl vodních skautů Žlutá ponor-
ka, ale i jednotliví zájemci vytvořili a 
nabídli nové skupinky, což nám udě-
lalo radost. A velmi si vážíme našich 
vytrvalých, po léta věrných koledníků, 
kteří jsou naší velkou oporou – skaut-
ské oddíly, celé rodiny s dětmi, studen-
ti, přátelé, příznivci i pracovníci Chari-

ty,“ konstatuje koordinátorka sbírky 
Martina Veselá.

„Když se dívám do soupisu skupinek, 
tak si postupně vybavuji dlouhý zástup 
všech těch dobrých lidí, kteří nám 
pomáhají zvládnout tento úkol s ušlech-
tilým posláním,“ doplňuje.

Obdivuhodnou obětavost projevila 
i v tomto roce skupinka rodin Čap-
kových a Pudilových. Obešla v Tře-
bíči 26,5 ulic. Do devíti pokladniček 
nasbírala 80.565 korun. Ty vážily 
17,6 kilogramů. Nejtěžší pokladnič-
ka měla 2,7 kilogramu a bylo v ní 
15.298 korun. Letos tito koledníci 
obešli více ulic, potřebovali k tomu o 
dvě kasičky navíc a vysbírali také více 
peněz o tři čtvrtě kila. 

Skautská vedoucí Jaroslava Hlin-
ková se svým skautským dorostem 
pomáhá s Tříkrálovou sbírkou od 
samého počátku. Letos ve čtyřech 
pokladničkách vybrali 60.123 korun 
a vodní skauti  15.347 korun. Díky 
skautům přibylo do sbírky 75.470 
Kč. 

„Těší nás, když slyšíme, jak sbírka 
každý rok o něco vzroste a přináší vět-
ší možnost pomoci lidem v nouzi. Jsme 
rádi, že můžeme pomoci,“ říká. 

„Letos jsme moc sněhu neužili, ale 
chladno bylo, a tak jsme byli vděční 
za trochu ohřátí v předsíni, nepohrdli 
jsme ani chutnými drobnými mlsky od 
Vánoc, které s úsměvem nabízela nejed-
na domácí paní a s potěšením přitom 
vyslechla naši zpívanou koledu. Napsa-
li jsme požehnání na dveře, popřáli jsme 
si s obyvateli domu vzájemně všechno 
dobré do nového roku a s díky za pří-
spěvek do pokladničky i za milé přijetí 
jsme se loučili a pokračovali k dalšímu 
domu,“ vzpomíná jedna z vesnických 
kolednic.

„Lidé často již při otevření dveří ma-
jí příspěvek do pokladničky nachys-
taný v ruce. Je hezké vnímat, že jsme 
očekáváni a vítáni. Nejednou slyšíme, 
počkejte, ještě zavolám děti, babičku, 
ať se taky přijde podívat. S chutí si pak, 
třeba i společně, zazpíváme a na dve-
ře zviditelníme upřímné přání Božího 
požehnání všem obyvatelům na celý 
rok,“ shrnuje dojmy z letošního kole-
dování jeden z králů. 

Do tříkrálového koledování se opět 
zapojil ředitel třebíčské Charity Petr 
Jašek. „V pátek 3.1. dopoledne jsem se 
skupinkou navštívil třebíčskou radni-
ci na Karlově i Masarykově náměstí, 
odpoledne tito tři králové vítali náv-
štěvníky koncertu v katolickém gym-
náziu. V pondělí na svátek Tří králů 
jsme zavítali k dlouholetému regionál-
nímu partnerovi třebíčské Charity – do 
Jaderné elektrárny Dukovany a v Trna-
vě, kde bydlím, obcházela naše sku-
pinka domácnosti v sobotu 11. ledna,“ 
vypočítává.

„Letos poprvé se naše Tříkrálová sbír-
ka přehoupla přes hranici 3 mil. korun. 
To je pro nás velký úspěch. Upřímně 
děkuji všem, kdo se na něm podíleli. 
Především stovkám ochotných dobro-
volníků z měst a vesnic, bez kterých by 
se toto úžasné dílo neobešlo. Milí koled-
níci, jsem moc rád a vážím si toho, že 
ve vašich srdcích stále hoří touha pomo-
ci, i když to nese s sebou nároky – sná-
šet vrtkavost počasí, únavu, nejistotu, 
občas i nezájem, nepřijetí či nevlídnost. 
Máte můj velký obdiv a úctu.

Děkuji i vám, kteří jste nezavřeli před 
našimi koledníky svá obydlí a srdce, 
a nechali jste je, aby k vám domů při-
nesli vánoční radost a Boží požehnání 
pro další rok, a že jste je při tom štědře 
obdarovali do pokladniček. Všichni tak 
máte účast na zmírnění nouze druhých. 

Oblastní charita Třebíč ročně pomá-
há pěti tisícům lidí z celého okresu, 
zaměstnává na 250 zaměstnanců v 26 
službách a spolupracuje se stovkami 
dobrovolníků. Vaše důvěra k nám nás 
zavazuje použít tyto prostředky odpo-
vědně a uvážlivě. Každá koruna u nás 
pomáhá,” uzavírá ředitel třebíčské 
Charity Petr Jašek.  

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Oblast-
ní charitě Třebíč podpoří ošetřo-
vatelskou službu v rodinách, zlep-
ší dostupnost pečovatelské služby 
v okrese Třebíč, zlepší zázemí Rané 
péče, která pomáhá dětem s handica-
pem, poskytne pomoc lidem v nouzi a 
zabezpečí dostupnost programů PRI-
MÁRNÍ PREVENCE, zajistí preven-
tivní programy ve školách.  -zt- 

Tříkrálová sbírka přinesla rekord
Bazilika  21.261 Kč    (vloni 15.296)

Sv. Martin  20.708 Kč    (vloni 18.810)

Jejkov  12.444 Kč    (vloni 11.812)

CELKEM  54.413 Kč    (vloni 45.918) 

Tříkrálová sbírka 
v třebíčských kostelích:


