TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Svátek Tří králů je spojován se
slavností Zjevení Páně a církev ho
na Západě a Východě oslavuje
6. ledna. Tři králové představují
mudrce
Kašpara,
Melichara
a Baltazara, kteří se vypravili do
Betléma uctít právě narozeného
Ježíše a přinesli mu dary zlato,
kadidlo a myrhu. Bible nám neříká,
kolik bylo u lůžka Ježíše mudrců,
ani jejich jména, ta jim byla
přisouzena dle středověké legendy.
Kašpar přinesl Ježíši zlato, které
symbolizovalo královskou důstojnost. Melichar kadidlo, které se používalo a používá
při bohoslužbách, Baltazar přinesl myrhu - symbol Ježíšova lidství.
Podle různých výkladů představují tři králové tři období lidského života. První z králů
je zobrazován jako mladík, druhý jako muž a třetí jako stařec.
V katolických zemích obcházel 6. ledna všechny domy kněz i s ministranty, učitelem
a žáky. Kněz vykuřoval domy kadidlem, kropil světnice svěcenou vodou. Po koledě
kněz napsal posvěcenou křídou na dveře nebo na okno velká písmena K + M + B (nebo
C + M + B) a příslušný letopočet. Písmena jsou vykládána jako počáteční písmena jmen
králů nebo počáteční písmena latinské věty Christus mansionem bendictat - ať Kristus
požehná tomuto příbytku po celý rok.
(Zdroj: https://clanky.rvp.cz/clanek/k/P/1928/TRI-KRALOVE.html/)
Využití Tříkrálové sbírky 2017
V rámci mrazivé Tříkrálové sbírky 2017 se nám díky Vaší štědrosti a pomoci podařilo
celkově vybrat částku 242.830,- Kč
Naší Farní charitě se vrátila částka 160.598 Kč, což je cca 65% z celkové částky, která
je k dispozici organizátorovi sbírky. Zbývajících 35% jde na humanitární pomoc,
celodiecézní a celorepublikové projekty a na režii sbírky. Více informací o tomto
rozdělení najdete na našich webových stránkách www.dolniujezd.charita.cz.
V letošním roce, jak jsme již předem avizovali, jsme odkoupili sociální automobil, a
to v hodnotě 96.800,- Kč, kdy z minulé Tříkrálové sbírky byla uvolněna částka
40.000,- Kč, a zbývajících 56.800,- Kč jsme hradili z Tříkrálové sbírky 2017.
Dále byly zakoupeny nové zdravotní pomůcky v hodnotě cca 51.000,- Kč – elektrický
zvedák, elektrická polohovací postel. Zbývající částkou jsou hrazeny některé provozní
náklady pečovatelské a ošetřovatelské služby (např. nájemné, pojištění
automobilů,…).
Tříkrálová sbírka 2018 se uskuteční v sobotu

6. ledna 2018.

Záměr na využití Tříkrálové sbírky na rok 2018 je opět nákup nových kompenzačních
pomůcek k ulehčení péče o naše blízké v domácím prostředí a úhrada některých
nákladů pečovatelské a ošetřovatelské služby.
Prosíme děti, které s námi chtějí jít koledovat, aby vyplnily Přihlášku pro koledníky.
Přihláška bude k dispozici v tištěné podobě v kanceláři Farní charity a v kostele sv.
Martina nebo ke stažení na dolniujezd.charita.cz.
Prosíme o účast i starší děti, abychom do případných mrazů nemuseli vysílat jen
přihlášené malé koledníčky.
Všem dětem a vedoucím skupinek děkujeme, že nám pomáháte tuto prospěšnou sbírku
uskutečnit. A také děkujeme Vám všem, že každoročně přijímáte a obdarováváte tři
krále, kteří Vás ve Vašich domovech navštěvují.
Farní charita Dolní Újezd

