
 

623 141 Kč! 

Výsledek, v nějž jsme letos ani zdaleka nedoufali. 

Tradiční Tříkrálová koleda se nesla v roce 2021 ve znamení přísných 

protiepidemických opatření. Její výsledek však u nás na Kroměřížsku 

svědčí o tom, že jsme nepodlehli ani pesimismu, ani beznaději.  

Naši milí dárcové, máte velké srdce a také za nepříznivých podmínek stále dokazujete, že 

láska a dobro umí překonávat všechno zlé, co nás obklopuje. Díky vám nyní můžeme opět 

pomáhat tam, kde je toho nejvíce zapotřebí. My, pracovníci Charity Kroměříž, si letos 

nedovolíme přisvojovat žádné velké zásluhy, protože v rozhodující době byla řada z nás 

v karanténě, až se nám téměř zdálo, že jsme vše promarnili. Ať už jste přispěli darem, nebo 

pomocí při organizaci sbírky, byl to jistě rozhodující moment veškerého našeho konání, díky 

němuž můžeme hodnotit letošní rok jako úspěšný.  

V obcích na Kroměřížsku jste darovali krásných 504 063 Kč.  

V samotné Kroměříži a jejím okolí činily vaše příspěvky 119 078 Kč, z toho jen v kostele Panny 

Marie jste vložili do tříkrálové pokladničky obnos 43 212 Kč, u sv. Mořice pak 34 277 Kč.  

Z největších bankovek byla nalezena při rozpečeťování pokladniček 1 pětitisícovka, a to 

v Břestu. Čtyřiadvacetkrát jste byli ochotní sáhnout do svých peněženek pro naše druhé 

nejvyšší platidlo v hodnotě 2000 Kč. Tisícikorunu jsme pak evidovali ve 112 případech. Ale i 

za ty nejdrobnější dary Vám všem mnohokrát děkujeme.  

Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši další práci. 

Ačkoliv už osobní Tříkrálová koleda skončila a její výsledky jsou definitivně dány, stále 

pokračuje možnost přispívání on-line https://www.trikralovasbirka.cz/ nebo DMS platbou, a 

to až do 30. dubna 2021.  

Další informace, jak můžete přispět, pokud jste dosud neměli tu možnost, naleznete na 

adrese: https://www.kromeriz.charita.cz/clanky/rubrika-a/jak-prispet-do-trikralove-sbirky/ 

Děkujeme za vaše dary do Tříkrálové sbírky, které v roce 2021 plánujeme využít na:  

 pomoc lidem v nouzi, rodinám v sociální tísni, nemocným lidem, dětem i studentům,  

 zajištění bezpečnosti ve středisku Azylového domu pro ženy a matky s  dětmi, 

a to zasazením protipožárních dveří v celé budově,  

 příspěvek formou spoluúčasti k zakoupení 5 automobilů pro službu Osobní asistence,  

 příspěvek na opravu výtahu pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou v Charitním 

domě pokojného stáří.  
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