
Ani jsme se nenadáli a stojíme na prahu nového roku 2017. 
Jaký bude a co nás v něm čeká ukáže až čas. Po silvestrov-
ských oslavách si dáváme v tomto období spoustu předse-
vzetí. Většinu z nich zapomeneme už v prvním lednovém týd-
nu. Ale jedno předsevzetí bychom si mohli dát a splnit. Být 
otevřenější k svým blízkým a sousedům. Pozvěte je třeba na 
nějakou akci z našeho kalendáře. Příležitostí je velmi mnoho. 
Kam se vypravit Vám napoví kalendář akcí, který je zveřejněn 
na webových stránkách MAS Železnohorský region. 
www.zeleznohorsky-region.cz 

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
V liturgické tradici Vánoce končí svátkem Tří králů 6. ledna. K tomuto dni se také váže tradiční koledování. Tříkrálovou píseň 

předávali nejprve kantoři, duchovní a žáci. Dříve koledníci kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali kadidlem, psali na dveře 

iniciály K + M + B +, rozdávali svaté obrázky a zpívali tříkrálové poselství ve formě známé koledy: „My tři králové jdeme k vám, 

štěstí zdraví vinšujem vám.“ Zkratka K + M + B +  se běžně vykládá jako iniciály tří králů, ale pravděpodobnější je, že jména krá-

lové získali až podle ní. Ve skutečnosti se však jedná o zkratku požehnání v latině v překladu „Kristus ať požehná tomuto domu, 

a to na celý rok“ – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují Otce, Syna i Ducha svatého, nejsou to tedy plusová 

znaménka spojující iniciály.

Ke koledování se postupně přidaly chudé děti, které chodily 6. ledna po domech oblečené za Tři krále s betlémskou hvězdou, 

také zpívaly koledu a posvěcenou křídou psaly nad dveře domů K + M + B + s příslušným letopočtem. Hospodyně je obdarovala 

něčím k jídlu nebo drobnou almužnou. Tato tradice ve 20. století téměř postupně vymizela. Česká charita dala tříkrálovému 

koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 se díky ní i díky štědrosti všech dárců a dobrovolníků koná Tříkrálová sbírka 

pravidelně na území celé České republiky. I v Železnohorském regionu v období kolem 6. ledna můžete potkat zpívající malé 

Tři krále. Nechte požehnat svému příbytku a otevřete svá srdce. Svým darem pomůžete nemocným, handicapovaným, senio-

rům, matkám s dětmi v tísni a dalším přímo v našem regionu. Přibližně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na 

humanitární pomoc do zahraničí. Sbírka má ustálená pravidla a k jakému účelu byly peníze použity můžete snadno dohledat na 

webových stránkách České charity.

LEDEN

UPEČ TŘEBA CHLEBA
Pokud jste si již někdy na obalu každodenní 

potraviny jakou je chléb přečetli, co všechno 

obsahuje, možná vás napadlo, že by snad bylo 

lepší upéct si pro sebe a svou rodinu podobný 

chléb doma. Byl by jen ze surovin, které do něj 

opravdu patří.  Pokud to chcete zkusit,  zveme 

Vás do keltského skanzenu v Nasavrkách v so-

botu 14. ledna 2017 na Pečení chleba. Od 

10 do 16 hodin ochutnáte chléb právě vyta-

žený z pece a naučíte se jak ho připravit. Více 

o akci se dozvíte na www.skanzennasavrky.

cz. V dnešní uspěchané době nemáme tolik 

času péct chléb v domácím prostředí. Na-

štěstí i kvalitní pečivo na trhu najdete. Hodně 

malých pekáren v Železnohorském regionu 

nabízí klasický kváskový chléb s prověřenou 

recepturou na kterém si pochutnáte a ještě 

jeho nákupem podpoříte podnikání v regio-

nu. Dobrou chuť  do roku 2017 Vám přeje tým 

MAS Železnohorský region.


