
Co je Tříkrálová sbírka? 

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její 

organizace a průběhu koledování se každoročně zapojují desetitisíce dobrovolníků, kteří do 

kasiček vyberou desítky milionů korun.  

Aktuální celorepublikové výsledky jsou k dispozici na webové stránce Tříkrálové sbírky: 

https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/.  

Informace o výsledcích Tříkrálové sbírky v oblasti působnosti Charity Kroměříž naleznete na: 

https://www.kromeriz.charita.cz/ostatni/trikralova-sbirka/.  

Vykoledované peníze pak pomáhají statisícům lidí v nouzi prostřednictvím Charity Česká 

republika.  

O Tříkrálové koledě, její tradici a jejím poslání 

Tři králové vyrazili do ulic poprvé v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi, a obnovili tak 

starodávnou lidovou tradici. Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi boží požehnání 

a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka je též 

svátkem solidarity. Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I během krátké 

chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je jejím největším posláním 

a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít 

nový rok dobrým skutkem.  

Kdy a jak se koleduje a do kterého data lze na sbírku přispívat? 

Malé, mladé i starší koledníky Tříkrálové sbírky potkáte v ulicích s pokladničkami většinou 

od 1. do 14. ledna každého roku, někde ovšem bývá termín osobní koledy kratší (například 

v Olomoucké arcidiecézi končí obvykle již v neděli na svátek Křtu Páně.) Koledníky spatříte 

vždy v doprovodu dospělé osoby, která musí mít u sebe legitimaci a na vyžádání ji předložit. 

Všechny pokladničky jsou úředně zapečetěny a jejich čísla souhlasí s číslem kolednické 

průkazky.  

Výtěžek do online kasičky lze zpravidla zasílat až do 30. dubna každého roku, příspěvky 

zaslané po tomto datu se již započítávají do následující Tříkrálové sbírky.  

Jak přispět, nebo jak se zapojit do koledy?  

Navštivte naše internetové stránky https://www.kromeriz.charita.cz/ostatni/trikralova-sbirka/, 

nebo nás navštivte osobně na adrese: Ztracená 63/1, 76701 Kroměříž. Dále můžete 

kontaktovat přímo tříkrálového asistenta: 737 630 670, e-mail: tks@kromeriz.charita.cz.  
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