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Slovo k Tříkrálové sbírce 
 

(Přečtěte o nejbližší neděli, nejpozději 15.12. 2002, po bohoslužbách) 

 
 
Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, 
milé sestry a milí bratři. 
 
S blížícími se Vánocemi, se přibližuje i Tříkrálová sbírka, která se bude konat už potřetí. 
V obou předchozích jsme získali důležité zkušenosti a především jsme si uvědomili, že to 
není jen způsob, jak sbírat peníze pro potřebné, ale že je to požehnané konání, ve kterém jsou 
nakonec obdarováni všichni, tedy i ti, kteří peníze dávají, kteří je sbírají jako tříkráloví koled-
níci, i ti, kdo sbírky v jednotlivých farnostech připravují a organizují. 
Právě na Vás, kteří tyto sbírky připravujete a organizujete, se nyní obracím. Je to jistě přede-
vším starost Charity, ale Charita by pro Vás neměl být nějaký cizí podnik. Charita je naše 
společná instituce, která byla ustavena proto, abychom mohli lépe naplňovat Ježíšovo slovo, 
kterým nás jednou bude poměřovat: „cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných 

bratří, mně jste učinili“ (Mat 25,40).  
Proto se obracím na Vás všechny, ke kterým se tento můj list dostane, abyste s horlivostí a 
pečlivostí připravili nastávající Tříkrálovou sbírku. Prosím Vás, kteří už máte dosti zkušenos-
tí, abyste se o ně podělili s těmi, kteří teprve začínají. Povzbuzuji farnosti, ve kterých se sbír-
ka konala, aby se snažily uspořádat nastávající sbírku aspoň stejně tak úspěšně jako 
v předchozích ročnících. Povzbuzuji i ty farnosti, které dosud sbírku nekonaly, aby s odvahou 
a důvěrou v Boží pomoc při tomto vpravdě křesťanském konání se pokusily sbírku uspořádat.  
Zásadní roli při sbírce mají tříkráloví koledníci. Jsou to především děti a mládež. S každou 
skupinkou však musí jít jeden dospělý, takže i tito dobrovolníci jsou nutně zapotřebí. Je dob-
ře, když jde s dětmi někdo z rodičů nebo příbuzných, neboť má jistotu, že je o ně dobře posta-
ráno. Obracím se v tuto chvíli na Vás, rodiče. Služba tříkrálového koledníka je pro dítě i 
mladého člověka velkou školou křesťanské lásky a lidské solidarity a určitě se na dlouho, 
možná na celý život zapíše do jejich srdcí. Je to hodnota, která převáží všechny námahy a 
oběti i nepřízeň počasí, kterým jsou při tom Vaše děti vystaveny. Berte to v úvahu ve chvíli 
rozhodování, zda pošlete či nepošlete své děti na tuto sbírku.  
Jména koledníků, dětí i dospělých je třeba nahlásit nejpozději do 22. prosince prostřednictvím 
ředitelů farních, městských či oblastních charit, případně prostřednictvím pánů farářů paní 
Marii Sýkorové na Diecézní charitu Plzeň (viz adresu níže). Ona Vám též zodpoví všechny 
dotazy a pomůže dle možností i jinak při organizování sbírky. 
Obracím se také na Vás, mladé i starší, kteří máte šikovné ruce a podnikavého a výtvarného 
ducha. Pomozte, prosím, při přípravě oblečení i malých dárků, které je možno rozdávat. Oble-
čení je investice, která se dá používat i v dalších letech, a stojí tedy za to, aby bylo vkusné a 
praktické a aby aspoň trochu chránilo koledníky před nepohodou a zimou. Jistě se ve Vašich 
šatnících najde leccos, co lze upravit a použít, a ve farním či charitním hospodaření se najde 
malý obnos na případný nákup potřebných materiálů. Rovněž malé dárky jsou věci, které lze 
s dětmi v rámci výtvarných kroužků s minimálními náklady připravit. Fantazie ať je přitom 
vedena láskou. Cílem tříkrálového koledování totiž není jen sbírání peněz. Stejně důležité je 
navštívit všechny, kteří mají otevřené srdce i dveře, zazpívat jim, případně i obdarovat malou 
pozorností a tak se vzájemně potěšit. 
Pro informaci uvádím, že peníze, které se vyberou, budou ze šedesáti procent použity na 
místní projekty. Jde tedy z velké části o pomoc ve Vašich obcích a oblastech. Tříkrálová sbír-
ka by tak mohla pomoci, aby veřejnost lépe pochopila, že křesťané chtějí dobro pro všechny a 
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nesledují pouze své zájmy, jak jim to opět nedávno někteří politici podsouvali právě 
v souvislosti s Charitou při rozhodnutích Ústavního soudu ve věci zákona o církvích. 
Tříkrálová sbírka bude probíhat ve dnech od 2. do 12.ledna 2003. Zahájení sbírky se může 
konat společně v kostele bohoslužbou slova spojenou s požehnáním koledníků (viz příloha). 
V Plzni, Klatovech a Karlových Varech budu přítomen, v Domažlicích bude přítomen prezi-
dent Diecézní charity, P. Ludolf J. Kazda OPraem. 
Další informace činnosti Charity a též o Tříkrálové sbírce v naší diecézi i za minulé roky na-
jdete na  webových stránkách www.charita.cz, kde si vyhledáte Diecézní charitu Plzeň. 
Chci Vám všem popřát požehnaný advent, poděkovat za Vaši účast na Tříkrálové sbírce a 
ujistit Vás, že Vás všechny denně zahrnuji do svých modliteb. Ať vám Bůh dá své požehnání 
a hřejivý pocit v duši, že jste ve službě Boží laskavosti a  dobroty! 
Vyprošuji Vám pokoj a dobro. 
 

          Váš biskup František. 
 

Adresa, na kterou je třeba nahlásit Tříkrálové koledníky, u dospělých s číslem občanského 
průkazu (aby jim bylo možno vystavit legitimaci): 
Mgr. Marie Sýkorová, Diecézní charita Plzeň, Sady 5. května 8, 301 12 Plzeň 
tel.: 377 221 540, fax: 377 223 861, mobil: 777 767 009, mail: dchplzen@volny.cz 
 
 
 
Biskupství plzeňské 
6. 12. 2002 
Č.j. 2029/02 
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ŽEHNÁNÍ KOLEDNÍKŮ 
 
 

 

Tento obřad se koná v týdnu před slavností Zjevení Páně. Může být ve mši nebo také mimo 

mši, ve spojení s bohoslužbou slova. 
 

Úvod 
 

Po vhodném zpěvu a znamení kříže kněz (nebo jáhen, pokud se obřad koná mimo mši) po-

zdraví přítomné koledníky: 
 

 
Milost Ježíše Krista, ve kterém se zjevila lidem Boží sláva, ať je s vámi se všemi. 
 

Odp.: I s tebou. 
 

Milí koledníci, přišli jste požádat o požehnání pro svůj krásný úkol: roznést dnešním 
lidem radostnou zvěst, že Bůh je s námi, a zároveň prosit o příspěvek pro charitní dílo 
lásky k chudým a trpícím. Pán Ježíš, Boží Syn, přišel z lásky k nám na naši Zemi, aby 
nás usmířil se svým Otcem a otevřel nám cestu do nebe. Mnoho lidí, prostých i vzne-
šených, se z jeho narození radovalo, ale někteří se ho už tehdy chtěli zbavit. Poslech-
něme si, co nám o tom říká Boží slovo. 
 
 
Bohoslužba slova  

Čtení - Tit 3,4-7 „Ze svého milosrdenství nás spasil“ 

Čtení z listu apoštola Pavla Titovi. 
Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem; ne snad proto, že my 
jsme vykonali něco dobrého, ale ze svého milosrdenství nás spasil v koupeli zno-
vuzrození a obnovení Duchem Svatým. Toho na nás vylil v hojnosti skrze našeho 
spasitele Ježíše Krista, abychom - ospravedlněni jeho milostí - dostali jako dědictví 
vytoužený věčný život. 
Slyšeli jsme slovo Boží. Odp. Bohu díky. 
 
 

Žalm 98 (97),1.2-3ab.3c-4.5-6. Odp. srov. 2 
 

Odpověď: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. 
 

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. 
Vítězství je dílem jeho pravice, jeho svatého ramene. Odp. 
 

Hospodin uvedl ve známost svou spásu, před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. 
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost Izraelovu domu. Odp. 
 

Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha.  
Jásejte Hospodinu všechny země, radujte se, plesejte a hrejte! Odp. 
 

Hrejte Hospodinu na citeru, na citeru a s doprovodem zpěvu,  
za hlaholu trub a rohů, jásejte před králem Hospodinem! Odp. 
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Evangelium - Mt 2,1-12 „Přišli jsme od východu poklonit se králi“ 
 

Kněz (jáhen): Pán s vámi. Odp.: I s tebou. 
 

Kněz (jáhen): Slova svatého evangelia podle Matouše. Odp.: Sláva tobě, Pane. 
 

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za časů krále Heroda, přišli do Jeruzaléma 
mudrci od východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovsky král? Uviděli jsme jeho 
hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.“ Když to uslyšel král Herodes, 
ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a 
vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: „V Betlémě v Judsku, neboť tak 
je psáno u proroka: 
 ´A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší  

mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce,  
který bude panovat mému izraelskému lidu.´“ 

Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta 
hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. 
Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.“ 
Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla 
před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zarado-
vali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marii, 
padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, ka-
didlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili 
do své země už jinou cestou. 
Slyšeli jsme slovo Boží. Odp: Chvála tobě, Kriste. 
 

Krátká homilie koledníky povzbudí pro jejich poslání rozdávat radost z Boha, který nám 

zvláště o Vánocích mimořádně ukazuje svou blízkost.  
 

Žehnání křídy, popř. kadidla 
 

Milí koledníci! Mudrci od východu šli za hvězdou a přišli až do Betléma v Judsku, aby 
se poklonili narozenému králi. Nalezli v jeslích chudé a bezmocné dítě, ale ve světle 
víry poznali, že Ježíš je skutečně Syn Boží. Přinesli mu také vzácné dary – zlato, ka-
didlo a myrhu. Tak jako tito mudrci chcete také vy lidem přinést radostnou zvěst, že 
Bůh je uprostřed nás, protože nás má velmi rád. Konejte toto své krásné poslání s 
radostí a vnitřní opravdovostí. 
 

Po chvíli ticha říká: 
 

Bože, ty jsi Otec našeho Pána Ježíše Krista a také každého z nás.  
Pohlédni milostivě na tyto koledníky, kteří si připomínají klanění mudrců narozenému 
Kristu, a prosí tě, abys jim + požehnal. Touto křídou budou označovat lidské příbytky 
znamením kříže (a rozdáváním kadidla chtějí lidem připomenout modlitbu, která má 
jako vonný dým vystupovat před tvou tvář). Žehnej všem, které tito koledníci navštíví, 
a uděl jim svůj pokoj. Kéž nikdy nezapomeneme, že celý náš život patří Kristu, který 
nás svým křížem vykoupil. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky. 
 

Odp.: Amen. 
 

Křída (a kadidlo) se pokropí svěcenou vodou. Pak následují přímluvy. 
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Přímluvy: 
 

Bratři a sestry! Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného Syna, aby všechny lidi 
vykoupil a přivedl nazpět k Otci. Tuto radostnou zvěst máme hlásat všem lidem. 
Prosme dnes zvláště za naše koledníky, aby věrně konali tento krásný a potřebný úkol, 
který jim církev svěřuje. 
 

Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás. 
 

1. Kriste, ty jsi Král všech národů, dej světu mír a svůj pokoj každému člověku,  
 který ho hledá. 
 

2. Ty nám říkáš: „Cokoliv jste udělali jednomu z mých nejposlednějších, udělali jste  
 mně.“ Pomoz nám dívat se i na ty, kteří se nám nelíbí, jako na tebe samotného. 
 

3. Pomoz koledníkům nezlobit se na lidi, kteří je nepřijmou nebo jim nic nedají. 
 

4. Odměň všechny, kteří dají svůj dar z lásky, a dej jim zažít svou radost. 
 

5. Posiluj nás, ať o tvé lásce zvláště dnes vydáváme svědectví  
 a staneme se světlem pro ty, s nimiž se setkáme. 
 

Všemohoucí Bože, vyslyš tyto naše prosby a dej nám k tomuto svědectví svou milost.  
Skrze Krista, našeho Pána. 
 

Odp.: Amen. 
 
Závěrečné požehnání 
 

Bůh nás povolal z temnot do svého podivuhodného světla: 
ať vás upevní ve víře, naději a lásce  
a ať vaše koledování provází svým požehnáním.  
 

Odp.: Amen. 
 

Kristus se zjevil světu jako světlo, svítící v temnotách: 
ať je světlem na vaší cestě k lidem, abyste jim o Kristu vydávali svědectví. 
 

Odp.: Amen. 
 

Kristus je světlem světa, jak to poznali také mudrci od východu: 
ať také vás dovede do světla věčné radosti. 
 

Odp.: Amen. 
 

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch Svatý. 
 

Odp.: Amen. 
 
Jděte ve jménu Páně. 
 

Odp.: Bohu díky. 
 

Obřad se může zakončit vhodným zpěvem. 

 


