
 
 

Tříkrálová sbírka 2021  
bude po všech stránkách MIMOŘÁDNÁ 

      
 Říkává se: "Na Tři krále o krok dále." Ano, se třemi mudrci z Východu se k nám bude 
pomalu a nenápadně vracet více světla - a věřme, že i více naděje, zdraví a dobré vůle pro 
časy příští. Tříkrálové koledování se k nám vrátilo právě díky Charitě. Dobří lidé pro účel 
tříkrálového koledování otvírají svá srdce, projevují dobrou vůli, pochopení pro lidskou 
blízkost a darují i "pár zlaťáků" na pomoc bližnímu svému - tedy potřebnému člověku. 
 Tři králové přinášejí do našich domovů radostnou zvěst a Boží požehnání. C+M+B - 
Christus Mansionem Benedicat - Kristus žehnej tomuto domu. Nebo že by na ostění dveří 
psali iniciály svých jmen Kašpar, Melichar, Baltazar? Ať tak či tak, obdarovat potřebné je 
velmi pěkný zvyk. A tak se chystáme a připravujeme, byť bude Tříkrálová sbírka v poněkud 
neobvyklém módu na rozdíl od let minulých. 
 Jsme vděčni za velkou pomoc všem, kteří v přípravách netradiční realizace přiložili 
ruku k dílu a nechali "Tříkrálovku" vstoupit do svých pracovních i osobních životů už dlouho 
před jejím zahájením, kdy se s napětím sledovala stále se proměňující situace, a 
připravovaly se různé varianty koledování. Dobrovolnice a charitní zaměstnanci kompletovali, 
balíčkovali a nechali svýma laskavýma rukama projít stovky i tisíce drobností, které budou 
spolu s radostnou zvěstí a Božím požehnáním v průběhu Tříkrálové sbírky v lednu 2021 
putovat do Vašich domovů ...  
        Vážení a milí dárci, děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání, ať už skutečné, 
či virtuální. 

Tříkrálová sbírka bude tentokrát probíhat od 1. do 24. ledna 2021. 
 V poličském regionu tříkrálovým darem přispějete především na ROZŠÍŘENÍ 
SLUŽBY DOMÁCÍHO HOSPICE SV. MICHAELA OBLASTNÍ CHARITY POLIČKA.  
 

A jak bude možné darovat v naší obci Kamenec u Poličky? 
 
* osobně - vložením do pokladničky na dvou místech naší obce – v kanceláři obecního 
úřadu a v prodejně smíšeného zboží u paní Ladislavy Kulíškové. 
 
* zasláním na bankovní účet TKS č.: 66008822/0800 v. s. 77705021 (S tímto variabilním 
symbolem bude Váš příspěvek generován přímo Oblastní charitě Polička. Online koleda 
bude přístupná do 30. 4. 2021)  
 
* DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777
* DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777  
(Více na: www.darcovskasms.cz) 


