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Milí přátelé, 
  
6. až 9. ledna 2011 bude naše farní charita organizovat již devátý ročník tříkrálové sbírky. 
Každý rok je tato sbírka realizovaná díky obětavé práci dospělých i dětí z naší farnosti. 
Pro naši farnost se jedná o výjimečnou příležitost, jak se zapojit do obnovení staré lidové 
tradice tříkrálových koledníků a aktivně se podílet na charitní pomoci. Děti se při této 
příležitosti učí jak svědčit o radostné zvěsti Božího narození, soucítit s lidmi trpícími a 
potřebnými i jak se postavit jednostrannému vidění štěstí v úspěchu a penězích. 
Výtěžek letošní sbírky je určen na nákup stropního zvedacího a transportního zařízení do tří 
dvoulůžkových pokojů a koupelny. Dojde tím k propojení těchto pokojů se sociálním 
zařízením a koupelnou v Domově pokojného stáří v Libošovicích. 
 Chtěli bychom letos začít sbírku společně 6. ledna 2010 v 15 hodin v kostele. 
Připravili jsme pro děti další kostýmy a věříme, že pro ně bude povzbuzením, když začnou 
všichni společně a s požehnáním. Čtvrteční odpoledne by děti koledovaly, předpokládáme, 
všechny. Tento den bychom chtěli dát sbírce evangelizační rozměr, navštívit magistrát, Staré 
město, Železnou ulici, Mírové náměstí i domácnosti. Nejúspěšnější koledování probíhalo 
v loňském roce v určitém okruhu, kde byli koledníci známí. Úspěšnosti sbírky by velmi 
pomohlo, kdybychom si předem vytipovali místa, která je vhodné navštívit. Pokud máte 
jakýkoliv nápad, neváhejte nás oslovit. 
 Na další dny bychom připravili rozpis. Většinou by se již koledovalo v nákupních 
centrech. Jedno koledování by trvalo asi dvě hodiny. 
 Samozřejmě nám velmi organizačně pomůže, když budeme předem vědět, kdo a 
kdy se sbírky může zúčastnit. Kromě malých koledníků, kteří by mohli být vybaveni 
jednoduchými hudebními nástroji -tím se koledování velmi zatraktivní - potřebujeme i strážce 
kasiček starší 15 let. 
 Všechny dotazy ráda zodpovím a za každého pomocníka jsem předem vděčná. 
Prosím tedy, zda by se i Vaše dítě mohlo pomoci a této koledy se zúčastnit. Předem děkuji. 
   
Za organizátory   
     Ivana Kolínová 
     Mob: 732 63 66 22 
     ivana.kolinova@seznam.cz 
 
 
 
 


