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My tři králové jdeme k vám…
Tak zní první slova koledy, která prvního ledna rozezvučí ulice měst a obcí na území okresu Žďáru nad Sázavou.
I sem zavítají tři králové, aby nejen svým zpěvem oznámili radostnou novinu o narození Krista.
Jaká byla jejich jména a jaké dárky s sebou králové přinesli právě narozenému Ježíškovi?
V evangeliu se nehovoří o králích, ale o mudrcích z východu, kteří právě narozenému Ježíškovi přinesli zlato,
kadidlo a myrhu. Předpokládá se, že se jednalo o astrology či hvězdopravce. Podle počtu darů se začalo
odvozovat, že králové byli tři: Kašpar, což znamená „Strážce pokladu“, Melichar s významem jména „Král je
světlo“ a Baltazar, jehož jméno znamená „Ochraňuj můj život“.
Jak vznikla tradice tříkrálového koledování?
Již od středověku patřil svátek Tří králů mezi nejoblíbenější lidové oslavy. Nejprve chodili mladíci, pak chudé děti
převlečené za tři krále, aby přinášeli do domovů požehnání. Všem přáli do nového roku a zapisovali daný rok
společně se symboly K†M†B† nad dveře domu. Po koledě pak děti dostaly za odměnu od hospodáře sladkosti,
jídlo či peníze.
Traduje se, že symboly označují počáteční písmena jmen tří králů, ale není tomu tak. Jsou zkratkou latinského
"Christus mansionem benedicat" - "Kristus žehnej tomuto domu." Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici,
tj. Otce (Bůh), Syna (Ježíš Kristus) a Ducha Svatého.
Začíná osmnáctá Tříkrálová sbírka.
Od roku 2000 Charita Česká republika dala tradičnímu pojetí oslavy Tří králů další rozměr, a to v podobě
Tříkrálové sbírky. V období svátku se snaží při jejím organizování získat finanční prostředky na zajištění vlastní
činnosti a mezinárodní pomoci, podpořit tříkrálovou tradici a dobrovolnictví a formovat veřejné mínění ve
prospěch solidarity s těmi nejpotřebnějšími. Koledníci tak nejen pokračují v šíření tradice, ale mohou vykoledovat
dar určený pro podporu projektů Charity Česká republika.
Letošní již osmnáctá Tříkrálová sbírka začíná v pondělí 1. ledna a potrvá až do neděle 14. ledna 2018.
Koledníky Oblastní charity Žďár nad Sázavou je možné poznat dle průkazky vedoucího skupinky a kasičky
označené logem Charity, razítkem Kambaly – dobrovolnického centra a razítkem pečetící obce či města.
„V letošním roce bylo vydáno do oběhu 505 kasiček, což je zase o něco více než v loňském roce. V minulém roce
se díky pomoci více než 2 000 dobrovolníků podařilo vykoledovat 3 058 807 Kč,“ vysvětlila Mgr. et Mgr. Jitka
Milčáková, nová koordinátorka Tříkrálové sbírky. Ta ve své funkci vystřídala Veroniku Dobrovolnou, která
se po čtyřech letech koordinace tříkrálové koledy připravuje na mateřské povinnosti.
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Finance ze sbírky roku 2018 poputují na podporu stávajících služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
“Počítáme s podporou terénních služeb, které jsou v tuto chvíli velmi žádané, a také s případnou podporou těch
služeb, které se mohou díky změně ve financování sociálních služeb ze strany měst a obcí, dostat do finančních
problémů. Část výtěžku bychom rádi opět věnovali do potřebného projektu Charitní záchranná síť, část pak do
rozvoje chudých oblastí v zahraničí, ve kterých působí Diecézní charita Brno,” uvedla Ing. Jana Zelená,
ředitelka žďárské Charity.
Lenka Šustrová
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