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Od 1.–16. ledna 2022 pořádá Charita Česká republika po celém území naší republiky 22.
ročník Tříkrálové sbírky. 

  

Oblastní charita Třebíč, která ji zajišťuje v  třebíčském okrese, je již na ni připravena. 
Koordinátorům na venkově  byly během prosince rozvezeny tašky se vším potřebným ke konání
sbírky -  pokladničkami, cukry, letáky, křídami, navíc i  dezinfekcí a rouškami, aby bylo možno
při koledování dodržet patřičná  hygienická opatření, protože se zatím předpokládá, že koledníci
po novém  roce vyrazí do ulic.

  

„Kromě koledování dům od domu, budou ještě na určitých domluvených místech instalovány i
pevné kasičky, např. v prodejnách Coop,“  říká koordinátor sbírky v třebíčské Charitě Petr Wild
a pokračuje: „ Tam mohou lidé také přijít přispět, 
protože ne vždy se podaří koledníkům obejít všechny domácnosti a zastihnout jejich obyvatele
doma.“      „Pokud by došlo ke změně
situace a zpřísnění  opatření, od koledování by se muselo upustit a zůstala by možnost  přispět
do pevných pokladniček. Těch bychom pak rozmístili ještě více na  další vhodná místa
(obchody, školky, pošta, obecní  úřady, kostely, ad.). Na našich webových stránkách 
www.trebic.charita.cz
bychom vytvořili jejich přehled, aby lidé věděli, kam, a příp. kdy, mohou přijít přispět,“ 
vysvětluje koordinátor sbírky. Je také snaha vytvořit mapu  s aktuálním umístěním pevných
pokladniček v celé Diecézní charitě Brno.

  

Kromě vhození hotovosti do pokladničky, existují i další možnosti přispění do Tříkrálové sbírky:

  

1) Přispět do on-line kasičky, která je umístěna na www.trikralovasbirka.cz , stačí si vybrat,
koho (jakou konkrétní Charitu) chce dárce podpořit.
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2) Převést peníze bezhotovostně přímo na účet Tříkrálové sbírky (možno využít QR kód) 6
6008822/0800, variabilní symbol 7770600
(pro Oblastní charitu Třebíč)

  

3) Zaslat dárcovskou SMS: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777

  

Akce spojené s Tříkrálovou sbírkou: 

  

Diecézní charita Brno vypisuje Soutěž pro tříkrálové koledníky o ceny (tablet, 2 mobilní
telefony)  https://dchb.charita.
cz/trikralova-sbirka/soutez-pro-koledniky/

  

2. 1. 2022 v 15.00 h. v Třebíči slavnostní Žehnání koledníkům v bazilice k zahájení Tříkrál
ové sbírky
.
Na koledníky pak čeká pár krátkých soutěží s Kašparem, Melicharem a Baltazarem v okolí
baziliky.

  

5. 1. 2022 Koledování tříkrálové skupinky ředitele Oblastní charity Třebíč Petra Jaška v
dopoledních hodinách na třebíčské radnici, odpoledne od 13.45 h. před JE Dukovany.

  

Jiné doprovodné akce k Tříkrálové sbírce pořádávané Charitou se nekonají.

  

 9. 1. 2022 v 18 h. - tradiční Tříkrálový koncert (přenos na ČT1) – vystoupí Tata Bojs, Petr
Bende, ad.

  

Záměr Tříkrálové sbírky 2022 v Oblastní charitě Třebíč
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Finanční prostředky budou použity:

    
    -  na podporu kvalifikovaných zaměstnanců v sociálních a zdravotních službách  
    -  na zajištění bezpečného vozového parku pro terénní pracovníky (pečovatelky, lékaře,
zdravotní sestry, ad.)   
    -  na nákup zdravotnického materiálu (pro pacienty Domácího hospice sv. Zdislavy)  
    -  na zajištění potravinové pomoci pro lidi v akutní nouzi (matky samoživitelky, lidé bez
domova)   
    -  na nákup materiálu pro aktivizační programy pro lidi s hendikepem a pro seniory (příze,
korále, parafín,)   

  

Petr Wild
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