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ZPRAVODAJ DIECÉZNÍ CHARITY HRADEC KRÁLOVÉ 2/2020

( V živém betlému v Poličce účinkovaly přes čtyři desítky dospělých 
a dvanáct dětí. Foto: Jana Karasová

( Tři mudrci na koních a hvězdonoš vedli průvod koledníků městem 
Polička. Foto: Jana Karasová

Vydali se spolu do betléma,  
aby pomohli dobré věci
Živý betlém s více než padesáti postavami, hudebníky a zvířa-
ty na Palackého náměstí zahájil v sobotu 11. ledna ráno Tří-
královou sbírku v Poličce. Stovky lidí už vyhlížely příjezd tří 
králů na koních s průvodem koledníků z Charity, kterým pak 
hromadně požehnal na cestu pan farář Tomáš Enderle. Na 
jeho výzvu ještě všichni vystřihli českou vánoční koledu Naro-
dil se Kristus Pán a některé královské trojice si vystály frontu 
i na osobní požehnání. A živá byla taky hudba v podání výteč-
né skupiny Small band i rozmanitá zvířata. Koně, ovečky nebo 
telátka byli hlavně pro malé děti netradiční zážitek. „Živý bet-
lém se nám líbil moc, nejvíc koně. Koledujeme poprvé, ale pís-
ničku jsme natrénovaly docela rychle,“ podělily se o své dojmy 
tři usměvavé kolednice, povětšinou čerstvé školačky, které šly 
zpívat do domova důchodců.

S nadšením a vírou
Nejsou herci, přesto se ono lednové ráno oblékli do kostýmů 
a společně sehráli živý betlém pro stovky diváků v samotném 
centru města Poličky. Co je k tomu vedlo? Především nadšení, 
dobré vedení a víra, že to pomůže dobré věci. Zástupci všech 
generací, celé rodiny, studenti, děti a hudebníci se na jednu hodinu proměnili v boží lid a rodinu s malým Ježíškem, které-

mu se za zvuku fanfár přišli poklonit mudrcové z Východu na 
koních v čele průvodu sto padesáti tříkrálových koledníků. Své 
dary mu přinášeli také lidé rozmanitých řemesel. Tomu všemu 
přihlíželi rodiče s dětmi, koledníci i kolemjdoucí. Maminky i ta-
tínkové trpělivě svým zvídavým ratolestem vysvětlovali, co se to 
vlastně u nich na náměstí odehrává. 

Bez rozdílu věku
Role Marie se tentokrát ujala 21letá studentka Doris. V před-
stavení účinkovala poprvé a nelituje, i když ji potom pěkně 
zábly ruce. Přiznala, že ji překvapilo, kolik lidí se přišlo podívat. 
Jako malá chodila koledovat na Tříkrálovou sbírku, ale že letos 
slaví už své dvacáté narozeniny, netušila: „Chtěla bych jí popřát 
hodně štědrých dárců. A Charitě, aby pomáhala tak dobře, jako 
doposud, a pořád se i dál rozrůstala.“ Sama by ráda jednou po-
máhala dětem, studuje speciální pedagogiku a chtěla by se vě-
novat logopedii.
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„Bylo to pěkné zakončení Vánoc a lidem jsme taky připomněli je-
jich smysl. Mám z toho radost,“ svěřil se pan Kutil, který letos 
v představení povýšil z úlohy stromečkáře na statkáře. Selskou 
rodinu sehrála se svým manželem a malými dětmi i paní Marké-
ta, která se pohybuje na vozíku a svým dětem našila také slušivé 
dobové oblečky. Představitel mlynáře, který v betlému rovněž 
účinkoval s celou rodinou, si zase letos obstaral stylový dřevený 
trakař na pytle s moukou. U malých i velkých diváků zabodoval 
i řezník, kterého hrál opravdový mistr svého řemesla. A na po-
hoštění na faře, kde jsme se všichni příjemně zahřáli a pochut-
nali na pečených dobrotách, už spolu plánovali, které řemeslo 
by mohlo oživit hru za rok. 

Dali život tradici, která pomáhá
A kdo za tím vším stojí? „Charita pořádá průvod a farnost živý 
betlém. Hodně nám pomáhají také hudebníci ze skupiny Small 
band, koňáci Stodolovi z Oldříše nebo místní podnik Agronea,“ 
vysvětlila mi hlavní organizátorka Štěpánka Dvořáková z po-
ličské Charity a ještě přiblížila více ze zákulisí: „V představení 
hrají farníci a naši přátelé. Kostýmy máme hlavně z našeho tera-
peutického obchůdku Fimfárum. Někteří si je ale chystají i sami 
včetně rekvizit. Každý, kdo může, přiloží ruku k dílu.“ 

V Poličce se tak podařilo uvést v život myšlenku dát prostor 
malým koledníkům v živém betlému a také stmelit lidi různého 
věku, profese i víry při jeho přípravě a produkci. A to vše pro 
dobrou věc – pomoc nemocným a potřebným, o které Charita 
ve městě a regionu pečuje. Děkujeme!

Jana Karasová )

( Na Poličsku koledovali králové s  požehnáním od pana faráře En-
derleho. Charita z darovaných peněz podpoří ošetřovatelskou služ-
bu, domácí hospic a rekonstrukci charitního domu IV. pro sociální 
služby. Foto: Jana Karasová

( AKTUALITY

V charitním centru pro lidi bez domova 
jsou na mrazy připraveni
Hradec Králové: V Domě Matky Terezy v Hradci Králové mají 
již od loňského prosince nastaven zimní provoz. Mrazivé počasí 
zatím nenastalo, ale i tak mohou klienti denního centra zůstávat 
ve službě o hodinu déle. Kromě možnosti hygieny mohou kaž-
dý den v týdnu využít i polévku zdarma. V pondělí dobrovolnice 
místo polévky vaří guláš, na který dlouhodobě věnuje maso hra-
decký dárce. Kdo chce využít noclehárnu je k dispozici 90 míst. 
Šedesát lůžek je v Domě Matky Terezy na Pouchově a třicet 
pro muže v zimní noclehárně ve veřejné části letiště. Z toho je 
60 míst pro muže a 30 pro ženy. Vánoční období v azylovém 
domě zahájili setkáními s klienty o adventních nedělích a tra-
dičně připravili Štědrovečerní večeři, tentokrát pro 80 klientů.

„V sociálním šatníku máme dostatečné zásoby teplého oblečení, 
dek a spacáků. V tomto období také pomáháme mnohem inten-
zivněji v terénu. Iglou, která ochrání ohroženého člověka, máme 
opět připravená a zajistili jsme také jedno větší pro pár,“ doplnila 
Dana Pechová, vedoucí Domu Matky Terezy při Oblastní chari-
tě Hradec Králové. Více také na www.charitahk.cz. 

Jana Karasová )

( KALENDÁŘ AKCÍ

Výstavy Adopce na dálku
n 4. února – 17. března, Jaroměř: Svět indických dětí, 
Městská knihovna.

n 3. února – 30. března, Pardubice: Za naše úspěchy 
vděčíme Vám, Sokolovna. 

Více na www.adopce.hk.caritas.cz. 

Akce pro tříkrálové koledníky
n 8. února, Hradec Králové: Promítání pohádky Ledové 
království 2 v Kině Bio Central. Více na www.charitahk.cz. 

n 9. února, Polička: Promítání pohádky Hodinářův učeň 
v Tylově domě. Před produkcí krátký sestřih z Tříkrálové 
sbírky 2020 na Poličsku. Více na www.policka.charita.cz. 

n 26. února, Králíky: Zapomenutá pohádka v podání Di-
vadla Koňmo v Klubu Na Střelnici od 17 hod. Pohádka na 
motivy známého výroku Václava Havla, že pravda a láska 
musí zvítězit nad lží a nenávistí. Představení kombinuje 
hru s marionetami, činohru a živě provedené písně. Vhod-
né pro děti od 4 let i jejich rodiče. Vstupné je dobrovolné. 
Koledníci a všichni, kdo pomáhají s Tříkrálovou sbírkou, 
mají vstup zdarma. Více na www.uo.charita.cz.
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Už podvacáté přinesli tříkráloví koledníci začátkem ledna novo-
roční přání a poselství Vánoc do tisícovek domácností ve stov-
kách měst a obcí v naší diecézi. Díky větší štědrosti dárců, při-
pojení nových dobrovolníků a obcí vynesl jubilejní ročník sbírky 
rekordní částku ve všech našich regionech. Charity z darova-
ných peněz podpoří především své služby na pomoc nemocným 
a potřebným tam, kde byly příspěvky vybrány. 

Ulice zaplavily tisíce koledníků
„Ať pomáhá dál těm, kteří to potřebují, všem nemocným a lidem 
v nouzi. Aby byli všichni zdraví a také hodně štědrých dárců,“ to 
vše přáli koledníci, kolemjdoucí i sami dárci Tříkrálové sbírce 
ke kulatým 20. narozeninám. S koledováním nejvíce pomáha-
li školáci, skauti, farníci, charitní zaměstnanci a dobrovolníci. 
Jen v naší diecézi jich bylo letos kolem patnácti tisíc. Bez jejich 
pomoci by nebylo možné takovou charitativní akci uspořádat. 
Královské trojice zazpívaly a rozdávaly radost také pacientům 
v nemocnici, obyvatelům v domovech pro seniory a dětem v ma-
teřských školkách. 

„Velké poděkování všem pořadatelům, koledníkům, průvodcům, 
duchovním, vedením měst a obcí, farníkům, dárcům a dalším, 
kteří se podílejí na průběhu Tříkrálové sbírky. Sbírka se stala 
fenoménem, který přenáší vánoční poselství lásky a vzájemného 
sdílení do celého nadcházejícího roku, šíří dobrou zvěst, přání 
pokoje a radosti, nabízí příležitost podělit se a pomoci potřebným 
a strádajícím, otevírá lidská srdce a obrozuje celou společnost,“ 

Ať pomáhá dál těm,  
kteří to potřebují

K+M+B 2020 všem přeje Anna Maclová, ředitelka Diecézní 
charity Hradec Králové.

Koledu provázela i spousta akcí
V Hradci Králové koledovali tři králové v úterý 7. ledna s po-
žehnáním od generálního vikáře Jana Paseky. Koledníci navští-
vili domácnosti i instituce a nechyběly ani hudební skupinky. 
V katedrále Sv. Ducha byla také k vidění výstava fotografií Anny 
a Petra Maclových, které zachycují začátky koledování v kraj-
ském městě. 

V Pardubicích zahájili Tříkrálovou sbírku v pondělí 6. ledna 
na Pernštýnském náměstí. Koledníky vyprovodili svým zpěvem 
Bonifantes s Adélou Krátkou. Na cestu jim požehnal biskup Jo-
sef Kajnek a tři krále přišli pozdravit také vicehejtman Roman 
Línek, poslanec Marek Výborný a další osobnosti. Před slav-
nostním zahájením sbírky projely městem tři královny na ko-
ních díky spolku Apolenka.

Živý betlém s více než padesáti postavami, zvířátky a průvodem 
koledníků s králi na koních zahájil sbírku v Poličce v sobotu 
11. ledna. Také v Humpolci tradičně odstartoval koledování 
živý betlém se skutečným miminkem v jesličkách už v neděli 
5. ledna. Tříkrálové průvody s mudrci na opravdových velblou-
dech prošly hned čtyřmi městy na Orlickoústecku o druhém 
lednovém víkendu. 

Pokračování na straně 34 ›››

( Historickým centrem města Pardubic projely na Tři krále i královny 
na koních díky spolku Apolenka. Foto: Anna Maclová

( Do ulic krajského města Hradce Králové vyrazila v úterý 7. ledna na 
koledu stovka královských trojic s požehnáním od generálního viká-
ře Jana Paseky. Foto: Jana Karasová
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Benefiční koncerty podpořily sbírku ve více než desítce měst 
a obcí v diecézi. Děkujeme rovněž všem, kteří zaslali dárcovskou 
SMS o Tříkrálovém koncertu, jenž odvysílala Česká televize 
v neděli 5. ledna. Lidé odeslali celkem 12 769 DMS v hodnotě 
922 151 Kč.

Akce pro koledníky jako poděkování za pomoc při Tříkrálové 
sbírce připravily pro své koledníky Charity ve Dvoře Králové 
nad Labem, Hradci Králové, Králíkách, Litomyšli nebo Polič-
ce. Koledníci se zapojili i do celostátní fotosoutěže. 

Tradice, která pomáhá
Celkový výtěžek dvacáté Tříkrálové sbírky se také překvapivě 
zakulatil a už v době uzávěrky překročil 20 miliónů korun. Da-
rované peníze pomohou nemocným, handicapovaným, seni-
orům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především 
v regionech, kde byly vykoledovány. Část výtěžku 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 lidé přispívali na centrum Klubko, kte-
ré pomáhá pěstounským rodinám. Oblastní charita Červený 
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 Orlickoústecku 
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 ještě na humanitární pro-
jekty v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové – 
kvalifikační kurzy pro mladé lidi bez vyučení a dětské večerní 
vzdělávání v Bangalore a také na projekt Univerzita v Belgaum.

Dílčí výsledky, fotografie i videa z koledování najdete na webo-
vých stránkách www.hk.caritas.cz a www.trikralovasbirka.cz. 

Děkujeme všem štědrým dárcům, koledníkům a dobrovolníkům,  
že nám pomáháte pomáhat!
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( V  Poličce poznáte koledníky už zdaleka i  díky jejich zářivě žlutým 
korunám. Za pomoc při Tříkrálové sbírce jim Charita poděkuje také 
promítáním pohádky. Foto: Jana Karasová

( Při mapování své trasy mnozí koledníci spontánně využili moderní 
techniku. Foto: Jana Karasová


