
 
Vážení rodiče, 

nastal opět po roce adventní čas, příprava Vánoc a součástí vánoční doby je také 

tradice TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY, kterou také konáme již více než 20 let s našimi 

tříkrálovými koledníky u nás v Koclířově.  

Ráda bych se na Vás obrátila i v tomto roce s prosbou o možné zapojení dětí do 

skupin koledníků. Budu vděčná za jakoukoliv pomoc. Dokonce se vytváří i jedna 

tzv. rodinná skupinka, kdy přijde jako zákonný zástupce maminka a vezme s sebou 

své děti jako koledníky. Mohou to být i skupinky mládeže či dospělých. Vždy bude 

jedna osoba starší 15 let, zodpovědná za skupinku.  

Tříkrálová sbírka proběhne v Koclířově v neděli 8. ledna 2023. 

• V neděli 8. ledna 2023 zahájíme slavnostně Tříkrálové koledování požehnáním 

koledníků v 9.00 hod. při mši svaté v kostele Českomoravské Fatimy. Prosím, aby 

děti byly na místě nejpozději v 8.30 hod., abychom je mohli připravit do oblečení a 

na hlavu jim dát tříkrálové korunky. Do Koclířova se tak opět vrátí Tři králové 

z Dalekého Východu a povedou nás Tříkrálovým průvodem za Betlémskou 

hvězdou, která ukazuje správný směr ☺  

Naše tříkrálové skupinky vyjdou hned v neděli dopoledne (Jedna opět navštíví 

také Hřebeč) a popíší veřeje dveří známým K+M+B+2023 . V pondělí 9. ledna 

navštívíme Veřejné instituce v naší obci - Obecní úřad a základní a mateřskou 

školu, apod.  

Pro každou skupinku je určen vedoucí starší 15 let, zodpovědný za koledníčky.  

Ten zajistí také domluvu s rodiči a způsob návratu dítěte domů. Kontakt Vám 

zprostředkuji. Sbírku společně odevzdáme Oblastní charitě ve Svitavách, aby 

peníze mohly být použity na sociální projekty, tam, kde to bude potřeba. Stává se, 

že i obyvatelé z naší obce využívají prostředků z těchto sbírek.  Svitavská charita 

přijíždí pečovat o potřebné a nemocné také do Koclířova. 
  

 

Kontakt na koordinátorku TKS 2023 v Koclířově:  

Hanka Frančáková – mobil: 731 598 752 nebo e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz 
 

 

Prosím rodiče o laskavé svolení, může-li Vaše dítě se zúčastnit 

Tříkrálového koledování v Koclířově v neděli 8. LEDNA 2023 

ANO  NE 

 

JMÉNO a PŘÍJMENÍ DÍTĚTE: 

 

VĚK: 
 

Kontakt na jednoho z rodičů - Mobilní telefon: 

 

Případně další potřebné informace: 

 

PŘIHLÁŠKU, PROSÍM, ODEVZDEJTE DO PÁTKU 9.12.2022. Děkuji moc ☺ 
 

Tříkrálové koledování je vždy krásným setkáním s lidmi, kteří nás často vyhlížejí  

a těší se na koledu a jsou vděční i za náš úsměv. Je to vždy vzájemné obdarování. 

V letošním roce v lednu to možné nebylo, a často jsem se setkávala s lidmi, kteří 

na koledníky čekali. Díky moc již předem za spolupráci, a že můžeme připravit 

společně tyto krásné chvíle. Pokud se budete chtít zapojit také do Tříkrálové 

sbírky jako VEDOUCÍ TŘÍKRÁLOVÉ SKUPINKY, prosím, ozvěte se mi na výše 

uvedený kontakt. Požehnaný advent i vánoční dny a vše dobré v novém roce 

2023 Vám, Vašim blízkým přeje Hanka Frančáková  

Chcete se jakkoliv zapojit v přípravách Tříkrálové sbírky? Třeba vyrobit 

skupince hezké PAPÍROVÉ KORUNKY S NÁPISY K+M+B+2023?  

Ozvěte se mi, prosím, na uvedený kontakt ☺ 

Svitavská Charita jako poděkování pro koledníky zajistila vstupenky na pohádku 

do kina – v neděli 5.2.2023 – „Největší dar“                 
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