Informační materiál pro vedoucí skupinek
Tři králové přicházejí
Až do 4. století slavily Vánoce 6. ledna. Později byla vánoční slavnost přeložena na
25. prosince. Křesťané zachovali 6. leden jako slavnost Zjevení Páně – dříve Svatých tří
králů (mudrců z východu). A proč byli mudrci považováni za krále ? Lidé si mysleli, že
to museli být králové, když přinesli tak vzácné dary: zlato, kadidlo a myrhu. Později
dostali také jména. Kašpar-strážce pokladu, Melichar-můj král je světlo, Baltazarochraňuj můj život. Na domovní dveře se spolu s letopočtem píší tři písmena: K+M+B.
Jsou to jednak počáteční písmena jejich jmen, ale také přání: Kristus žehnej tomuto
domu. Ve středověku se na prostranství před kostelem hráli hry o Svatých třech králích,
které se pak rozšířily na průvody. Po 2. světové válce bylo obnoveno zpívání Tří králů ve
farnostech. Nejdůležitější byla myšlenka požehnání pro domy a nošení symbolu hvězdy a
kadidla. V mnoha evropských zemích přinášejí děti vánoční poselství do mnoha domů a
sbírají přitom příspěvky pro chudé děti v jiných zemích. Už v prosinci začínají přípravy.
Zpívají se písně, děti se učí nazpaměť básničky, které budou králové přednášet a zkoušejí
si kostýmy. Ale nejen to! Králové se dovídají, jak se na pravé krále sluší, kterým lidem
jejich sbírka pomůže.
Královské dary: zlato-dříve bylo zlato znamením moci a bohatství
myrha-je vzácná pryskyřice, která se používala k balzamování mrtvých
(většinou jenom králů)
kadidlo-se v chámech obětovalo jen bohům
Píseň tří králů: 1.My tři králové jdeme k Vám,
štěstí, zdraví přejeme Vám.

2.Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k Vám přišli z daleka.

3.Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

4.Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.

5.A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.

6.A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.
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K+M+B+2010
Všichni:

Dej Bůh štěstí tomu, my zpíváme víme komu,
malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému.

3 králové:

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví přejeme Vám,
štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli zdaleka.
Daleká je cesta naše, do Betléma touha naše.

Vedoucí sk.: Slyšte, slyšte kdo jsou tito vzácní hosté:
1. král:

Král Kašpar já se jmenuji, daleko v Indii panuji.

2. král:

Král Melichar jsem zase já, moje země je Arábie.

Vedoucí sk.: A co ty tam černý vzadu vystrkuješ na nás bradu?
3. král:

Já jsem Baltazar od Jihu a za svou barvu nemohu,
slunce je toho příčina, že je má tvář tak zbarvena.

Vedoucí sk.: Slyšte, slyšte, proč přišli k nám tito vzácní hosté:
3 králové:

Když my králové od Východu spatřili jsme novou hvězdu,
hned jsme koníčky sedlali, do Betléma spěchali.
Když jsme přišli k místu tomu, k městu Betlému svatému,
našli jsme Matku s dítětem, které vládne celým světem.
Velmi jsme se podivili, že tu Král věčný přebývá a nikdo si ho nevšímá.
Proto s velkou pobožností se svých koní jsme sestoupili.

Vedoucí sk.: Král Kašpar zlato daruje, Melichar myrhu věnuje a pak Baltazar
s kadidlem jde a srdečně se raduje, že se naň Ježíšek směje.
Všichni:

Ať jen samé dobré věci k Vám do domu přicházejí.
Dnes tu napíšeme tři svaté krále, by zůstali a vešli dále.
První napíše se Kašpar-král svatý, by místo zlata pokoj nesl zlatý.
K němu král Melichar s myrhou druhý, aby v nás měl Bůh věrné sluhy.
S kadidlem za oba Baltazar se staví, by nás Bůh zachoval při stálém zdraví.
A mezi krále se tři kříže kreslí, bychom je oddaně celý rok nesli.
Nakonec číslice nového roku, by nám Bůh požehnal na každém kroku.

Modleme se: Děkujeme Tobě Věčný Bože, že jsme mohli přinést do tohoto domu Tvoje
svaté jméno. Na přímluvu svatých tří králů a andělů strážných rač ochránit a
opatrovat všechny, kteří v tomto domě přebývají. Amen.
S božským dítkem Máti rač nám požehnání dáti.

Tato říkanka je sice dost dlouhá, ale některé pasáže se z ní dají vybrat a použít.
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Návrh scénáře návštěvy tří králů
1. (příchod-všichni zpívají nebo recitují):
My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví přejeme Vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
2. (vedoucí pozdraví):
Dnes Vás navštívili vzácní hosté-tři mudrcové, sami se Vám představí:
(děti postupně vystupují krok dopředu a říkají):
Kašpar-moje jméno znamená strážce pokladu
Melichar-moje jméno znamená král je světlo
Baltazar-moje jméno znamená ochraňuj můj život
3. (vedoucí řekne):
Přicházejí zdaleka a nesou Vám tyto dary:
cukr-bílé zlato (první král předá)
kalendářík, může být i kadidlo (druhý král předá a třetí drží hvězdu)
Pokud si přejete, napíší Vám teď křídou počáteční písmena svých jmen na zárubně dveří
pro požehnání Vašeho domu (pokud ano píší každý své písmeno, nebo jeden všechno
K+M+B+2005 a vedoucí u toho říká): Bůh žehnej tomuto domu.
4. (vedoucí řekne):
Jestli chcete a můžete, přispějte i Vy do charitní pokladničky na pomoc lidem v nouzi u
nás i v zahraničí.
Nebo: Je to již 2000 let, co se tři králové přišli do Betléma poklonit Ježíškovi a svými
dary uctili rodinu, která v tu dobu byla bez přístřeší. Dnes i Vy můžete svým darem do
charitní pokladničky pomoci lidem v nouzi u nás i za hranicemi.
(po obdarování vedoucí nebo všichni poděkují):
Za všechny, komu tyto peníze ulehčí utrpení, Vám moc děkujeme. A do nového roku
přejeme vše dobré.
5. (všichni odcházejí a zpívají):
Dej Bůh štěstí tomu domu, my zpíváme víme komu.
Malému děťátku, Kristu Jezulátku dnes v Betlémě narozenému.
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V den koledování budete potřebovat:
průkazku-a protože na ní není fotka, tak i občanský průkaz kvůli ověření totožnosti
(průkazku noste viditelně připevněnou na oděvu, průkazka musí mít stejné číslo jako
pokladnička se kterou právě koledujete)
zapečetěnou pokladničku, kterou po skončení koledování a po předchozí domluvě předáte
asistentovi, spolu se všemi pokladničkami vrátíte asistentovi i všechny průkazky
telefonický kontakt na asistenta sbírky pro případ neočekávaných problémů (např. rozbití
pokladničky, úraz-všichni jste pojištěni…)
informace pro dárce- na co byla použita předchozí sbírka, na co bude použita sbírka
nynější…
posvěcenou křídu
cukry
kalendáříky
možná nějaký scénář
dobře připravené a do kostýmu oblečené tři krále
odvahu a úsměv
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Tříkrálová otázka…
...aneb lidé se nás budou ptát Proč?
Sbírka vznikla z potřeby cíleně formovat a vychovávat veřejnost k sociálnímu myšlení
a cítění, a v tomto duchu pozitivně ovlivňovat společnost. Povědomí veřejnosti by mělo
být touto akcí formováno k úctě k životu, rodině, k soucítění s trpícími a lidmi v nouzi a
snahou jim pomoci. Takováto solidarita ve společnosti je protiváhou k sobectví a
zjednodušenému vidění světa skrze úspěch a peníze.
Druhým důvodem a zároveň cílem je zapojení široké veřejnosti do financování
nejrůznějších sociálních a humanitárních projektů. Vždyť charita pomáhá nejen věřícím,
ale každému, kdo pomoc potřebuje. Je tedy správné, aby všichni měli možnost zapojit se
svými dary do charitní pomoci. Posláním charity je pomáhat lidem v nouzi, a to bez
ohledu na jejich barvu pleti, národnost či vyznání. Charita v naší zemi, stejně jako síť
charit v jiných zemích, provozuje ošetřovatelskou a pečovatelskou službu v rodinách,
domovy pokojného stáří, zařízení pro zdravotně i mentálně postižené, domovy pro matky
v tísni, azylové domy pro bezdomovce, sociální šatníky, programy pro ohroženou mládež
a uprchlíky, atd. Zabezpečuje jak okamžitou humanitární pomoc při katastrofách u nás i
v zahraničí, tak i -stejně důležitou- pomoc následnou.
V mnoha zemích zuří válka, v Africe zabíjejí nemoci a hlad… Zde všude je zapotřebí
milosrdné lásky – caritas. A zde všude je také zapotřebí pomocná ruka, modlící se srdce i
otevřená peněženka. A i když dáváme ze svého nedostatku, mějme na paměti, že i za
málo peněz můžeme utišit část bolestí tohoto světa.

Úplný základ…
…aneb To už vím
Tříkrálová sbírka bude pořádána formou koledování a rozesílání složenek do všech
domácností (roznos složenek je zajištěn centrálně).
Při koledování nevystavujete dárcům žádný doklad (dary do pokladniček jsou
anonymní). Pokud dárce projeví o potvrzení zájem, je třeba mu nabídnout přispění do
sbírky složenkou, kterou dárce dostal do své poštovní schránky. Po jejím zaplacení a
písemném požádání mu sekretariát SČKCH toto potvrzení vystaví a zašle. Jedině tímto
způsobem je možné získat potvrzení o daru do Tříkrálové sbírky 2010. V žádném případě
není možné vystavovat předem ani dodatečně potvrzení o daru, který byl nebo bude
vložen do pokladničky. Při návštěvě domácností je dobré vysvětlit smysl a cíl sbírky.
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Měli byste vědět…
…aneb Informační smršť a právní minimum
Celé akci bude předcházet rozsáhlá reklamní kampaň ve sdělovacích prostředcích jak
plošných tak i místních.
Magistrát hlavního města Prahy schválil konání sbírky. Sbírka se nesmí konat
v dopravních prostředcích, na nádraží, v restauracích ani v prodejnách (před prodejnami a
supermarkety už zákaz neplatí). Na úřadech, školách a v jiných institucích, se může
koledovat pouze s výslovným souhlasem starosty (či jeho zástupce), ředitele školy, atd. a
to po domluvě konkrétní hodiny koledování. Jelikož s koledováním v institucích nejsou
moc dobré zkušenosti, tak choďte jen tam, kde víte, že si Vás opravdu žádají.
Vedoucí skupinky se při koledování prokáže na požádání průkazkou a pověřeným
osobám (policii, pracovníku městského úřadu …) i občanským průkazem.
Děti povinné školní docházkou nemohou provádět sbírku, proto musí být vedoucím
skupinky dospělá osoba. Před sbírkou předá asistent tříkrálové sbírky vedoucím skupinek
průkazky a zapečetěné pokladničky, toto převzetí vedoucí skupinky potvrdí svým
podpisem. Od této chvíle, až do vrácení, vedoucí skupinky zodpovídá za pokladničky i
průkazky. Po ukončení sbírky vedoucí skupinky předá asistentovi neporušené
pokladničky a průkazky a asistent mu potvrdí podpisem převzetí pokladniček a průkazek
(toto potvrzení si vedoucí skupinky ponechá).

Už se v tom nevyznám…
…aneb Co dřív
Hledejte mezi svými blízkými, sousedy, ministranty,… no prostě všude kolem sebe
tříkrálová dítka. To, že si je vypůjčíte, musí vědět jejich rodiče a svým podpisem potvrdit.
Sledujte noční oblohu, občas prý padají hvězdy. Pokud žádná nespadne, zkuste ji
vyrobit z papíru a připevnit na tyčku. Uvidíte, že se děti budou prát o to, kdo ji ponese.

Účel sbírky…
…aneb Pro koho to dělá, když z toho nic nemám
Rozdělení výtěžku:
Dle rozhodnutí rady SČKCH a odsouhlasení ČBK bude celý výnos této sbírky (z
koledování i ze složenek) rozdělen následovně:
65 % organizátor skupinek (tj. farní, či oblastní charity (dále jen F/OCH) a farnosti ,
které se samy zapojí do organizace koledování – tzn. samostatně, ne pod některou
z F/OCH)
15 % diecézní charity
10 % humanitární pomoc
5 % sekretariát
5% režie sbírky
Výnos sbírky i její využití bude zveřejněno v tisku.
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Příjemné zjištění…
…aneb Beze mě se to neobejde
Tři králové budou děti a mladí lidé z řad žáků, ministrantů, skautů, atd. Bylo by dobré,
aby si s Vaší pomocí vyrobili vhodný tříkrálový kostým (např. bílý plášť z prostěradla,
dlouhé bílé tričko, ozdobu na hlavu…).
Každá skupinka koledníků bude mít svého dospělého vedoucího (tedy Vás), přičemž
je na zvážení, zda tento vedoucí bude jedním z králů (a bude i oblečen do kostýmu), či
nikoli. Dospělí vedoucí skupinky je zárukou, že vybrané finanční prostředky nebudou
zneužity.

Už vím jak na to…
…aneb Nou hau
Ve vesnici budou koledníci obcházet po jednotlivých domech, větší obce a města bude
dobré rozdělit pro více skupinek, které si rozdělí oblasti své působnosti a dny koledování.
Koledování jedné skupinky je možné rozdělit do dvou i více dnů. Vlastní sbírku bude
dobré začít ve všední dny až po 15.00 hod., kdy už budou lidé povětšinou z práce doma.
Dále pak mohou koledníci obcházet náměstí, okolí nákupních středisek a další místa
se zvýšenou koncentrací lidí. Do všech domácností přijde složenka s vysvětlujícími
informacemi o sbírce. Tou je možné zaplatit později v případě, že rodinný rozpočet
vyčerpali Vánoce a Nový rok. Také je možno ji použít v případě kdy Tři králové, ač jsou
dychtivě očekávání, z důvodu přetíženosti nedorazí.
I vy můžete začít mluvit se spoluobčany o Tříkrálové sbírce a připravit si tak půdu pro
to, aby byli Tři králové všude očekáváni, pozitivně přijati a hojně obdarováni.
Nepodceňujte také vlastní přípravu, přípravu dětí a jejich motivování.
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Jsem nervózní…
…aneb Pár postřehů abych to nevzdal
Vím, že to nebude jednoduchá akce. Člověk raději dává ze svého přebytku, než by se
někoho doprošoval. Neděláte to však pro sebe, ale pro chudé dnešních dnů.
Poslechněte si příběh světce, rodáka z Jižní Moravy, sv. Klementa Maria Hofbauera.
V tvrdých podmínkách skutečné bídy založil školu pro chudé chlapce, a několik z nich
vzal s sebou do kláštera, přestože nevěděl, jak je nasytí. Když potom žádal pro své
hladové chlapce peníze v hostinci, plivl mu jeden muž do tváře s poznámkou: „Tu máš.”
Světec si otřel tvář i oči a řekl: „Pane, to bylo pro mne. Nyní prosím o almužnu pro své
chudé.” Nastavil ruku a dostal peníze.
I Vás mohou potkat při sbírce různé těžkosti a nepříjemnosti, ale nebojte se. Možná, je
to strach, který nejvíce brání všemu dobrému. Bude Vás to něco stát, možná zakusíte
nepochopení a odmítnutí. Někde třeba ani neotevřou, někde zabouchnou před nosem. A
tak i když se Vám třesou kolena, i když je venku zima mějte na paměti, že to neděláte pro
sebe, a proto povzbuzujte i děti.
Bůh je s Vámi a raduje se z víry a milosrdné lásky, přicházející skrze Vás do
domácností. Bůh jakoby slyšel opodál šouravé kroky stotisícího zástupu potřebných.
Hladových, kteří potřebují jídlo, aby jim neumíraly děti, bezdomovců, kteří mrznou
s příchodem zimy a nemají žádné „doma,” dětí, které nikdy neřeknou „mami,” lidí,
stojících nad troskami svého domu, opuštěných dědečků a babiček umírajících za plentou,
nemluvě o duševním utrpení mnoha lidí. To jsou pravé problémy.
Nebude to ve skutečnosti tak těžké, ale je dobré se připravit i na nepochopení druhých.
Věřím, že bude plno rodin, kde Vás radostně a nadšeně přivítají a bohatě obdarují. A
možná se nebudou cítit jako dárci, ale jako obdarovaní. A budou mít pravdu, protože jste
to vlastně Vy, kdo jdete obdarovat druhé. Dáte jim možnost podílet se na pomoci trpícím
bližním, Vy jim dáte možnost, aby ukázali svou velkodušnost a zapojili se do díla
milosrdné lásky.
Na tomto místě chci také obdivovat Vaši odvahu a poděkovat za nadšení a ochotu, se
kterou jste se pustili do realizace tohoto projektu. Uvidíte, že naše společné dobré dílo se
podaří a poté, co z nás spadne břemeno starostí, bude naše radost z účasti na tomto díle
stonásobná. Kéž nám k tomu Bůh žehná.
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