My tři králové jdeme k Vám
štěstí zdraví vinšujem Vám
štěstí zdraví dlouhá léta
my jsme k Vám přišli zdaleka…
Moc rádi bychom i letos přišli k Vašim dveřím, abychom Vám zazpívali, popřáli vše
nejlepší do roku 2021 a napsali Vám na veřeje posvěcenou křídou písmena K + M + B +
2021, která znamenají „Ať Bůh žehná tomuto domu“.
Také Tříkrálovou sbírku 2021 však ovlivní pandemie koronaviru. Je nám líto, že kvůli
bezpečnostním opatřením tentokrát nebudeme moci koledovat v domácnostech.
Věříme však, že obzvlášť v této těžké době je důležité myslet na lidi v nouzi a dle svých
možností se jim snažit pomoct. Pokud tuto myšlenku s námi sdílíte a chcete i letos do
Tříkrálové sbírky přispět, připravili jsme pro Vás tyto možnosti:

1. V našem městě Hulíně budou v termínu od 3. do 9. ledna v určených hodinách
zřízena stanoviště:

•

Na městském úřadě v podatelně

•

Kryté pódium na náměstí Míru

Po 4.1.

8:00 - 10:00

14:00 - 17:00

Ne 3.1.

10:30 - 11:30

14:00 - 17:00

St 6.1.

8:00 - 10:00

14:00 - 17:00

Pá 8.1.

8:00 - 10:00

15:00 - 17:00

So 9.1.

8:00 - 10:00

14:00 - 17:00

•

Lurdská kaple v hulínském kostele

Ne 3.1.

10:30 - 11:30

14:00 - 17:00

Po 4.1. až Pá 8.1.

8:00 - 10:00

15:00 - 17:00

So 9.1.

8:00 - 10:00

14:00 - 17:00

Na stanovištích budou umístěny zapečetěné pokladničky, které budou po celou
dobu sbírky pod dohledem pověřených osob s platnou průkazkou Tříkrálové sbírky
2021.
2. Můžete poslat dárcovskou SMS na číslo 87 777, a to v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč.
Tvar zprávy: DMS koleda 30 / DMS koleda 60 / DMS koleda 90.
3. Pro platbu bankovním převodem nebo platební kartou je připraven intuitivní
průvodce „darovat online“ na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz

DĚKUJEME VÁM ZA PODPORU A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU!

