
 

 

Dárci v brněnské diecézi jsou nejštědřejší z republiky. Tříkrálová sbírka 2022 má nový rekord: 33 449 674 korun 

(Brno, 10. února 2022) 

Lidé v brněnské diecézi (Jihomoravský kraj a část kraje Vysočina) přispěli do Tříkrálové sbírky na pomoc 

potřebným rekordní částkou 33 449 674 korun. Je to nejvíce ze všech diecézí v ČR. Z toho přímo v Brně se 

podařilo vykoledovat 3 073 922 korun. Letošní sbírka proběhla tradičně s koledníky, kteří se po roční pauze 

vrátili do ulic. Získané peníze pomohou například nevyléčitelně nemocným v hospicové péči Charity, lidem ve 

složité životní situaci prostřednictvím Charitní záchranné sítě nebo s rozvojem stávajících služeb. 

„Všem dárcům, koledníkům, podporovatelům a partnerům srdečně děkujeme. Vážíme si každé koruny, kterou lidé 

věnovali do Tříkrálové sbírky. Díky jejich darům můžeme například rozvíjet péči o nevyléčitelně nemocné nebo 

pomáháme konkrétním klientům Charitní záchranné sítě,“ uvedl Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno.   

Do letošní akce se opět zapojily tisíce dobrovolníků, farností, škol nebo institucí. Koledníci v kostýmech králů 

rozdávali radost, nabízeli požehnání a příležitost přispět na pomoc lidem v nouzi. „Máme pocit, že všem tato 

tradice scházela a moc rádi se k ní vrací. Na mnoha místech se dárci na tříkrálové koledníky opravdu těšili a 

srdečně je vítali,“ popsala atmosféru diecézní koordinátorka Tříkrálové sbírky Veronika Slavíková. 

Tříkrálová sbírka v Brně 

Brňané přispěli do Tříkrálové sbírky celkem 3 073 922 korun. Nejvíce peněz v jednotlivé kasičce odevzdali 

koledníci z Farnosti Starý Lískovec s částkou 34 817 korun. V Brně a nejbližším okolí se zapojilo celkem 37 farností.  

Tříkrálová sbírka v celé brněnské diecézi 

Všechny oblastní Charity brněnské diecéze letos zaznamenaly rekordní částky. Nejvíce vykoledovali v Oblastní 
charitě Rajhrad. Pro potřebné získali dokonce 5 302 693 korun. „Výsledky z oblastí nás moc těší, protože Tříkrálová 
sbírka pomáhá přímo v jednotlivých lokalitách. Jsme rádi, že to dárce motivuje a ještě jednou všem děkujeme,“ 
doplnil Haičman.  
 
Výsledky Tříkrálové sbírky 2022 v Diecézní charitě Brno 

Oblastní Charita Výtěžek 

Blansko 2 831 615 Kč 

Brno 3 073 922 Kč 

Břeclav 3 175 725 Kč 

Hodonín 3 791 802 Kč 



 

 

Jihlava 2 394 430 Kč 

Rajhrad 5 302 693Kč 

Tišnov 2 077 218 Kč 

Třebíč 3 361 381 Kč 

Znojmo 2 902 538 Kč 

Žďár nad Sázavou 4 342 415 Kč 

DCHB – pouze online 195 935 Kč 

CELKEM v Diecézní charitě Brno 33 449 674 Kč 

 

Podrobné výsledky dle jednotlivých obcí na https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ 

Využití sbírky 

Výtěžek získaný z Tříkrálové sbírky pomůže lidem, pro které stávající sociální systém nemá řešení a žijí pod hranicí 

důstojného života. V Diecézní charitě Brno se o tyto lidi dlouhodobě a systematicky stará Charitní záchranná síť. 

Dary z tříkrálové sbírky přispějí i na péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v domácím hospici a lůžkovém 

zařízení v Rajhradě. Část peněž poputuje i na rozvoj dobrovolnictví v kraji. Přímo v Brně plánuje Charita využít dary 

v zařízeních pro lidi s mentálním postižením a autismem nebo na přípravu projektů na rekonstrukci Centra služeb 

pro lidi v krizi a rekonstrukci Domova pokojného stáří na Kamenné. 

 

Kontakt:  

Eva Bělocká, oddělení komunikace 

eva.belocka@brno.charita.cz 

+ 420 728 836 285 

 

O Diecézní charitě Brno  

Diecézní charita Brno je církevní nezisková organizace, která ročně pomůže 58 tisícům lidí v nouzi na celém území Jihomoravského kraje a 

části Kraje Vysočina. Znovuobnovena byla v únoru roku 1992 brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. Navázala tak na dřívější práci 

Charity, která na území brněnské diecéze působila od roku 1922 do jejího zrušení v roce 1959. Přes pětadvacet let vyvíjí činnost především 

v oblasti sociální a zdravotní péče, humanitární pomoci či ochrany a podpory lidských práv a svobod. Pomáhá seniorům, lidem bez přístřeší, 

rodinám a ohroženým matkám, lidem s mentálním postižením a autismem, sociálně znevýhodněným i dalším osobám v nouzi. V Brně a v 

dalších oblastech nabízí mimo jiné například pečovatelské a ošetřovatelské služby, chráněná bydlení, denní centra a stacionáře. 
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