
V době od 1. 1. do 15. 1. 2023 opět proběhla v obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a po šesté také 
na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí, Tříkrálová sbírka. Jednalo se o již 23. ročník této sbírky. Sbírka má 
dvě roviny - tou první je nést radostnou zvěst a požehnání do domácností, tou druhou je šíření charitativnosti, 
solidarity s lidmi v nouzi a křesťanské hodnoty milosrdenství.

Do 61 měst, vesnic a vesniček vyšlo s koledou na rtech 152 skupinek koledníků, což bylo více jak 600 
vedoucích skupinek a koledníků! Celkový výnos sbírky v rámci zmíněného území činí částku 899.559 Kč, což 
je o 187.808 Kč více než v loňském roce. On-line koleda (platební brána, QR kód a platba prostřednictvím VS) 
probíhá až do 31. 1. 2023.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 plánuje Charita Moravská Třebová použít jako již tradičně na přímou pomoc 
potřebným rodinám a občanům z regionu, na podporu činnosti charitního dobrovolnického centra, na zřízení 
nové služby domácí ošetřovatelské a paliativní péče a na pořízení vozidel (dofinancování povinné spoluúčasti).

Letošní sbírku doprovodí Tříkrálový koncert v Jevíčku, který se uskuteční 22. ledna 2023 od 15:00 hod. 
v kostele Nanebevzetí P. Marie. Účinkovat zde bude Schola Jevíčko a dobrovolný příspěvek z koncertu bude 
věnován rodině z Vísky u Jevíčka v jejich tíživé životní situaci. V Moravské Třebové se Tříkrálový koncert 
uskuteční 29. 1. 2023 od 15:00 hod. ve Františkánském kostele. Zde vystoupí zpěvák Vojtěch Dinga.

Odměnou a poděkováním zejména pro dětské koledníky je pak tříkrálové bruslení, které věnovaly Technické 
služby města Moravská Třebová a promítání filmu Zpívej 2, které umožnily Kulturní služby města Moravská 
Třebová a obec Jevíčko.

Všem koledníkům, dospělým i dětem, patří naše velké poděkování! Srdečně děkujeme všem, kteří jste nám 
pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména jednotlivým koordinátorům a charitním pracovníkům, 
starostkám, starostům a zaměstnancům obecních a městských úřadů, kněžím, farnostem, bratřím 
Františkánům, školám, školkám a mnoha dalším dobrovolníkům.

Podrobné informace o Tříkrálové sbírce 2023 naleznete na webových stránkách www.mtrebova.charita.cz. 

V Moravské Třebové dne 20. 1. 2023.

Ludmila Dostálová, MBA, ředitelka Charity Moravská Třebová

Iva Kopřivová, koordinátorka Tříkrálové sbírky 2023
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