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Tříkrálová sbírka slaví kulatiny
Začátkem ledna už podvacáté zaplaví ulice našich měst a obcí
tříkráloví koledníci, aby lidem přinesli radostnou zprávu o pří
chodu malého Ježíška na svět. Až u vás zazvoní, popřejí vám
vše dobré v novém roce a napíší na dveře požehnání K + M + B
+ 2020, prosím přispějte jim také do kasičky na pomoc nemoc
ným a potřebným. Děkujeme Vám!

Začněte i vy nový rok dobrým skutkem!
Dobročinná Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá Cha
rita ČR, slaví kulaté 20. narozeniny. V naší diecézi se bude kole
dovat nejvíc kolem 6. ledna. V Hradci Králové požehná třem krá
lům generální vikář Mons. Jan Paseka v úterý 7. ledna v 8 hod.
v katedrále Sv. Ducha. V Pardubicích slavnostně zahájí sbírku
v pondělí 6. ledna v 9:30 hod. na Pernštýnském náměstí. Koled
níkům dá požehnání pomocný biskup Josef Kajnek a u betlému
zazpívají Bonifantes s Adélou Krátkou. Před zahájením proje
dou centrem města tři králové na koních z farmy Apolenka.
Koledníky Charity poznáte podle toho, že vybírají finanční pří
spěvky do úředně zapečetěné pokladničky s logem Charity a ob
darovávají dárce drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky.
Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka.
Charity pro vás připravily i spoustu doprovodných akcí, často
ve spolupráci s farností -  tříkrálové koncerty a průvody, živé
betlémy nebo další zajímavé akce pro koledníky za odměnu.
Pozvánky najdete v rubrice Kalendář. Charita ČR připravu
je k 20. výročí také tříkrálovou fotosoutěž pro koledníky na
sociálních sítích.

Komu sbírka pomůže
Výtěžek Tříkrálové sbírky pomůže nemocným a potřebným
především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky
bude věnována na humanitární pomoc do zahraničí.
Například na Hradecku a Pardubicku z výtěžku sbírky podpo
ří hospicovou péči o nevyléčitelně nemocné. Ve Dvoře Králové
nad Labem a okolí budou lidé přispívat na centrum Klubko,
které pomáhá pěstounským rodinám. Oblastní charita Červe
ný Kostelec z vybraných peněz vymění stará okna v Domově sv.
Josefa pro nemocné s roztroušenou sklerózou v Žirči. Na Kut
nohorsku z tříkrálových darů podpoří dobrovolnické progra
my v nemocnicích a sociálních zařízeních. Na Ústeckoorlicku

( Tříkrálová sbírka na Jilemnicku. Foto: Jakub Žák

a Chrudimsku použijí vykoledované peníze na podporu charit
ní pečovatelské služby. Oblastní charita Nové Hrady z výtěžku
sbírky rozšíří Dům sv. Josefa v Chotovicích, kde pomáhají han
dicapovaným, seniorům a rodinám s dětmi.
Naše Charity věnují část výtěžku také na humanitární projekty
v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové, kon
krétně na kvalifikační kurzy pro mladé lidi bez vyučení a dětské
večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, dále také na podporu
projektu Univerzita v oblasti Belgaum.
Bližší informace o doprovodných akcích a záměrech sbírky na
leznete také na www.hk.caritas.cz.

Každá koruna pomáhá! Děkujeme vám!
Do sbírky lze přispět i dárcovskou SMS ve tvaru: DMS
KOLEDA 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777 (cena jedné
SMS je 30, 60 a 90 Kč) anebo odesláním finančního daru
na účet: 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.
Pomůžete i sledováním Tříkrálového koncertu v neděli
5. 1. od 18 hod. na ČT 1. Vystoupí: Lake Malawi, Sebas
tian a Marta Jandová. Více na www.trikralovasbirka.cz.
Sledujte také tříkrálový Facebook a nově i Instagram.
Hlavní partner: T-Mobile. Partner: Nadace ČS. Hlavní
mediální partner: Česká televize a Český rozhlas.
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( KALENDÁŘ AKCÍ

Živý betlém

Tříkrálový koncert

n

4. 1. ve 14 hod., Neratov, poutní kostel Nanebevzetí
Panny Marie
n

5. 1. v 15:30 hod., Pardubice, kostel sv. Bartoloměje.
Účinkuje Chrámový sbor a hosté pod vedením prof. Ku
chválka.
n

n 5. 1. v 18 hod., Přibyslav, fara. Tradiční zakončení Tří

králové sbírky ve městě, dobrovolné vstupné od návštěv
níků putuje do tříkrálové kasičky.
5. 1. Trutnov, kostel Narození Panny Marie. Účinku
je a pořádá pěvecký sbor Chorea Corcontika na podporu
Tříkrálové sbírky (čas bude upřesněn).
n

n 9. 1. v 18 hod., Pardubice, kostel sv. Jana Křtitele. Účin

kují pěvecké sbory Pernštýn – Ludmila – Suk pod vedením
Martina Berana, na varhany hraje Ondřej Hromádko.

n 11. 1. v 16 hod., Česká Třebová, kostel sv. Jakuba Vět

šího

11. 1. v 17 hod., Jaroměř, kostel sv. Jakuba. Účinkují
sbory Ostrováček a Kapa z Gymnázia Jaroměř.
n

n 12. 1., Ústí nad Orlicí, kostel Nanebevzetí Panny Marie
n 12. 1. ve 13:30 hod., Dolní Dobrouč, farní kostel. Účin

kují soubory ČAS, Kampanula, děti a zjeví se tři králové.

12. 1. v 15 hod., Přelouč, kostel sv. Jakuba. Účinkují
žáci ZUŠ Přelouč.
n

n 12. 1. odpoledne, Humpolec, Koncertní sál ZUŠ Gus

tava Mahlera. Účinkuje pěvecké sdružení TUCET (čas
bude upřesněn).

Tříkrálový průvod
n 11. 1. v 9:10 hod., Polička, Palackého nám. Sto padesát

koledníků vedených hvězdonošem a třemi králi na koních
se vydá průvodem městem z Charity (Vrchlického 22)
k živému betlému na náměstí, kde se připojí k dění.
11. 1. v 10 hod., Lanškroun, nám. A. Jiráska, Zámek
1. Tříkrálový průvod zakončí klanění králů u betlému B.
Šilara se zpěvem koled. Připojte se i vy!
n

11. 1. v 16 hod., Letohrad, Kulturní dům (Družstevní
597). Zapojte se i vy do tříkrálového průvodu, který vyrazí
od domu kultury přes Nový dvůr až na Václavské nám.
n

n 12. 1. v 15 hod., Ústí nad Orlicí, ZŠ Bratří Čapků. Spo

lečně se třemi králi a velbloudy vyrazí k malému Ježíškovi
i bubeníci, ponocný, děti z pěveckého sboru a koledníci.
Akci doprovodí Tříkrálový koncert v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Připojte se i vy!
n 12. 1. v 9 hod., Dolní Dobrouč, farní kostel. Tříkrálový

průvod, který zahájí mše sv. v kostele, se vydá přes Švá
bův kopec k hasičárně. Odpoledne koncert ve 13:30 hod.,
ČAS, Kampanula, děti a zjeví se tři králové.

4. 1. v 9 hod., Humpolec, Horní nám. před farou. Po
dvacáté zahájí Tříkrálovou sbírku ve městě živý betlém.
K malému Ježíškovi dorazí tři králové na koních. Všem
koledníkům se dostane požehnání a poté vyrazí do ulic.
n 5. 1. ve 14 hod., farnost Velká Losenice, u fary v Krucem-

burku. Divadelní představení „Čtvrtý z mudrců“ tradičně
doprovodí sbírku ve farnosti. Pojednává o čtvrtém mudrci,
který se třemi králi nedošel, protože po cestě konal dobré
skutky a s Ježíšem se setkal až v okamžiku jeho ukřižování.
V představení hraje až sedm desítek dětí i dospělých.
11. 1. od 9 hod., Polička, Palackého nám. Živý betlém
s padesáti postavami, živou hudbou a zvířaty zahájí Tříkrálo
vou sbírku v Poličce. Vyvrcholí příjezdem tří králů na koních
s průvodem koledníků, kterým p. farář požehná na cestu.
n

Betlémská hvězda
n 5. 1. od 16 hod., Jičín, zámek – porotní sál. Kompono

vaný benefiční pořad (ne)vážné muziky na podporu Tří
králové sbírky.

Výstavy a besedy Adopce na dálku
Svět indických dětí – kostel sv. Jana Křtitele ve Dvoře
Králové n. L. Výstava potrvá do 3. 2. 2020.
n

Za naše úspěchy vděčíme Vám – Kulturní a spolkový
dům Černilov. Putovní výstavu příběhů zakončí beseda
o životě indických dětí 27. 1. 2020 od 19 hod.
n

XXIV. Charitní ples
n 1. 2. od 19:30 hod., Letohrad, Orlovna. Na ples ve stylu

první republiky vás zve Oblastní charita Ústí nad Orlicí.
Předprodej vstupenek v kanceláři Charity, tel. 465 621
281. Více na www.uo.charita.cz.

Novoroční přání
Vážení a milí,
chceme Vám touto cestou poděkovat za Vaši spolupráci
a účast na charitním díle v roce 2019, za projevy milosrdné
lásky k lidem strádajícím. Kéž dobrý Bůh Vás štědře odmě
ní a naplní Vás radostí, nadějí a chutí pokračovat v konání
skutků lásky i v roce nadcházejícím.
Věříme, že jste intenzivně prožili vánoční mysterium Boží
lásky. Spolu s králi v rámci Tříkrálové sbírky přenesme tuto
radostnou zvěst lidem všem do nového roku, abychom vá
noční poselství naplňovali i v každý jeho den.
Požehnaný nadcházející rok 2020 Vám za kolektiv Diecéz
ní katolické charity Hradec Králové přejí
Mons. Pavel Rousek a Aneta Maclová )

Charitní listy 33

n Oblastní charita Nové Hrady použila příspěvek na spolufinan

cování rozšíření Centra sociálních služeb v Chotovicích.
Orlickoústecká Charita z výtěžku financovala například pří
stavbu Centra pod střechou a službu Domácí hospicové péče.
n

n Trutnovská Charita z výnosu sbírky podpořila službu Domácí
hospicové péče a Charita ve Studenci dokoupila zdravotnické
pomůcky pro klienty ošetřovatelské služby.

Naše Charity věnovaly část výtěžku rovněž na humanitární
projekty v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králo
vé: kvalifikační kurzy pro mladé lidi bez vyučení a dětské večerní
vzdělávání v oblasti Bangalore, dále také na podporu vysoko
školských studentů ze sociálně slabých rodin v oblasti Belgaum.

n

( Oblastní charita Hradec Králové podpořila z Tříkrálové sbírky Charitní pečovatelskou službu. Paní Olze už neslouží nohy jako dřív, pomáhá jí dcera a pečovatelky z hradecké Charity. Tři krále si pamatuje
z dětství a je ráda, že tato tradice pomáhá i dnes. Foto: Jana Karasová

Kde pomáhá
Tříkrálová sbírka
V roce 2019 vynesla Tříkrálová sbírka v naší diecézi rekordních
více než 18,4 mil. Kč. Darované peníze již pomáhají v desítkách
charitních zařízení a službách pro nemocné, seniory, handicapo
vané, rodiny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí.
n Oblastní charita Červený Kostelec například z výtěžku sbírky

přispěla na opravy a vybavení Hospice Anežky České a Mobilního hospice. Antidekubitní matrace a postele pořídili do poko
jů pro klienty v Domově sv. Josefa v Žirči, kde pečují o nemoc
né roztroušenou sklerózou.
n Charity v Hradci Králové a v Náchodě z darovaných příspěvků
podpořily Charitní pečovatelskou službu, která pomáhá seni
orům v jejich domácím prostředí.
n Oblastní charita Pardubice použila největší část peněz z Tříkrá
lové sbírky na vybudování paliativní ambulance Domácího hospice a na rozšíření služeb pro rodiny s dětmi a pro pěstouny.

Více informací naleznete také na www.hk.caritas.cz.

Děkujeme všem štědrým dárcům i koledníkům.
Přejeme vám vše dobré v novém roce 2020!

( AKTUALITY
Adventní věnce pro domácí hospic
Pardubice: Již poosmé pardubická Oblastní charita pořádala
benefiční akci s názvem Adventní věnce pro Domácí hospic. Le
tos jsme opět přivítali firemní dobrovolníky i širokou veřejnost
na vyrábění v Salesiánském klubu mládeže v Pardubicích. Ad
ventní věnce, jejichž koupí podpořili Domácí hospic, vyráběli
dobří lidé na farách v Holicích a Sezemicích. S výrobou pomáha
li studenti Gymnázia Holice a milé předvánoční akce se účastnili
zaměstnanci ČSOB Pojišťovny a firmy Panasonic, kteří věnce vy
ráběli přímo na svém pracovišti. Tradičně pomohli zaměstnanci
a studenti Univerzity Pardubice a nově také Kroužky Východní
Čechy i další neziskové organizace. Letos na podporu Domácí
hospicové péče poputuje výtěžek z 820 vyrobených a prodaných
věnců a jsme rádi, že jsme mohli touto akcí veřejnost upozornit
na důležitost péče o umírající.
Jan Lohynský )

Kutnohorská Charita z výnosu sbírky podpořila například
dobrovolnické programy a také provoz noclehárny pro muže.
n

n Farní charita Rychnov nad Kněžnou z Tříkrálové sbírky obno

vila vybavení služeb ve Stacionáři sv. Františka, kde pomáhají
lidem s handicapem a seniorům.
n Havlíčkobrodská Charita z výtěžku sbírky přispěla na svozové

auto pro handicapované klienty Sociálně terapeutické dílny
v Ledči nad Sázavou, Charity v Jičíně a Dolním Újezdě na po
třebné nové vozy pro své terénní služby.
Litomyšlská Charita z darovaných peněz dokončila výmě
nu starých nefunkčních oken v prostorách služeb pro rodiny
s dětmi v Jindrově vile.
n

Charita v Poličce z Tříkrálové sbírky spolufinancovala re
konstrukci objektu pro zázemí sociálně terapeutických dílen
a službu sociální rehabilitace.
n

( Osmý ročník benefiční akce Adventní věnce pro domácí hospic
v Pardubicích. Foto: archiv Oblastní charity Pardubice
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( Gratulujeme všem oceněným za obětavou práci v Charitě a děkujeme! Foto: Petr Macl

( AKTUALITY
Ocenění charitních pracovníků ke
30. výročí svatořečení sv. Anežky České
Hradec Králové: Třiadvacet pracovníků Charit z celé diecéze
bylo oceněno za svou obětavou službu nemocným a potřebným
na děkovné mši svaté, kterou celebroval biskup Mons. Jan Vo
kál v úterý 19. listopadu 2019 v katedrále Sv. Ducha. Jsou mezi
nimi ošetřovatelky, pečovatelky, sociální pracovníci středisek
rané péče a služeb pro seniory, ředitelé Charit i administrativ
ní pracovníci. Za dlouholetou službu lidem v nouzi a nasazení
poděkovali oceněným a zástupcům Charit Ing. Anna Maclová,
ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové, diecézní
biskup Mons. Jan Vokál a generální vikář Mons. Jan Paseka.
Odpolední bohoslužba i dopolední program přednášek, který
uspořádala Diecézní katolická charita Hradec Králové společně
s biskupstvím, byl věnován rovněž připomínce odkazu sv. Anež
ky České, patronky české Charity. Zejména její schopnost pro
měňovat společnost k lepšímu, umění propojovat lidi v rodinách
i komunitách a být světlem i nadějí pro druhé, vyzdvihl ve své
přednášce profesor ThLic. David Bouma, ThD. Stejně jako Cha
rita, se sv. Anežka s láskou starala o ty nejposlednější, připomněl
přítomným prezident Diecézní charity Mons. Pavel Rousek. Jako
klíčového partnera pro zajištění sociální péče v kraji vnímá dneš
ní Charitu Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana Královéhra
deckého kraje pro oblast sociálních věcí, který ocenil také lidský
a laskavý přístup k člověku v charitních službách.
Slavnostní mše svatá se rovněž nesla v duchu díkuvzdání a pro
seb za charitní dílo. „Dobré skutky mají smysl jen, když jsou vedeny láskou. Hlavním úkolem Charity je vedle profesionální služby
také hledat lásku k Bohu a člověku při péči o nemocné a potřebné,“ připomněl ve svém kázání biskup Mons. Jan Vokál, který
poděkoval charitním pracovníkům za jejich obětavou službu
a také je povzbudil do další činnosti. Přímluvy za nemocné a tr
pící klienty, charitní zaměstnance a jejich službu byly vedeny
odkazem sv. Anežky České, patronky české Charity. Zástupci
regionálních Charit také přinesli obětní dary, které symbolizo
valy činnost Charity, aby je biskup požehnal.

Zlatý charitní kříž převzalo z rukou ředitelky Diecézní kato
lické charity Hradec Králové Ing. Anny Maclové a diecézní bis
kupa Mons. Jana Vokála šest charitních pracovníků, jmenovitě
Marie Boštíková – bývalá pečovatelka v pobytové odlehčovací
službě Respitní péče Jindra v Litomyšli, Hedvika Jiranová – ře
ditelka Farní charity Studenec u Horek, RNDr. Robert Otruba –
ředitel Oblastní charity Kutná Hora, Sr. Pavla Rychnovská – ad
ministrativní pracovnice v Půjčovně kompenzačních pomůcek
Ústí nad Orlicí, Iva Valerová – vrchní sestra Mobilního hospice
Anežky České v Červeném Kostelci a Blanka Vopařilová – ředi
telka Oblastní charity Nové Hrady u Skutče.
Ocenění Stříbrný charitní kříž obdrželo sedmnáct pracovní
ků charity: Jana Adamcová – zdravotní sestra Charitní ošet
řovatelské služby Oblastní charity Ústí nad Orlicí, Markéta
Bohuslavová – vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby
Hradec Králové, Hana Ďuránová – vedoucí sestra Charitní
ošetřovatelské služby v Letohradě, Jarmila Cvejnová – pečo
vatelka Charitní pečovatelské služby Náchod, Mgr. Ilona Fricová – zástupkyně ředitelky Oblastní charity Pardubice, Jitka
Holcová – pracovnice fundraisingu a public relations v Domo
vě sv. Josefa v Žirči, Mgr. Pavlína Chmelíková – vedoucí Stře
diska rané péče Sluníčko Hradec Králové, Bc. Zdeňka Kafková – sociální pracovnice v Hospici Anežky České v Červeném
Kostelci, Jarmila Klimešová – vedoucí Charitní pečovatelské
služby Pardubice, Mgr. Květa Kopecká – učitelka češtiny pro
cizince v Integračním centru Diecézní charity Hradec Králové,
Ing. Mgr. Pavel Krátký – ekonom Oblastní charity Pardubice,
Mgr. Václav Kubánek – vedoucí Charitní pečovatelské služby
Oblastní charity Jičín, Bohuslava Medová – vedoucí Astry –
denního centra pro seniory v Humpolci, Erika Novotná – pe
čovatelka Charitní pečovatelské služby Nové Hrady u Skutče,
Renata Novotná – asistentka ředitele Oblastní charity Havlíč
kův Brod, PhDr. Irena Salaquardová – vedoucí Střediska rané
péče Havlíčkův Brod, Bc. Petra Vališková – vedoucí sociálního
úseku a metodička kvality sociálních služeb ve Dvoře Králové
nad Labem.

Všem oceněným gratulujeme, mají srdce na dlani!
Jana Karasová )

