Tříkrálová sbírka 2021 v Bojanově a okolí
Vážení příznivci a dobrodinci Farní charity Chrudim. Děkujeme vám velmi za vaši podporu v roce
2020 a obracíme se na vás s prosbou o podporu i letos. Vzhledem k nepříznivé nákazové situaci a
nařízením Vlády ČR letošní sbírka bude v naší obci probíhat netradičně. Jak můžete přispět do
Tříkrálové sbírky 2021?
1) Můžete přispět on line do kasičky na webu www.trikralovasbirka.cz. Tato možnost je velmi
jednoduchá a přehledná.
2) Další cesta je zaslání jednorázové nebo trvalé DMS ve tvarech:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
zaslené na tel.číslo 87 777
3) Máte možnost přispět také klasicky do pokladniček, které budou umístěny na Úřadě
městyse Bojanov v jeho otevírací době pro veřejnost, tj. pondělí 7 – 13 h a ve středu 12 – 17
hodin, dále kdykoli na faře v Bojanově, mimo jiné v kostele v Bojanově nebo Hrbokově
při bohoslužbách (aktuální rozpis na vývěskách u kostelů), v prodejně COOP v klasické
otevírací době nebo ve Veterinární ordinaci Bojanov v ordinačních hodinách, a to od 4. do
10.ledna 2021.
4) V neděli 10.ledna 2021 bude kostel v Bojanově otevřen v době od 14 do 15 hodin, kde
můžete přispět do připravené pokladničky, dále vás zveme k prohlídce betléma a odnesení si
požehnané křídy nebo nálepek s nápisem K + M + B 2021, kalendáříků a malých pozorností
za vás dar.
5) V neděli 10.ledna 2021 bude kostel v Hrbokově otevřen od 15,30 do 16 hodin, kde můžete
přispět do připravené pokladničky, máte možnost si odnést požehnané křídy nebo nálepky s
nápisem K + M + B 2021, kalendáříky a malé pozorností za váš dar.
6) Pokud nemůžete využít žádné z těchto možností a chcete přispět, prosím, ozvěte se do
10.ledna 2021 na tel. 603 587 873 /P. Štefan Brinda/ nebo 728 222 479 /Josef Honzíček/,
osobně vás navštívíme s pokladničkou, do které můžete přispět mezi dveřmi za podmínky
nasazené ochrany úst a nosu a co nejkratšího kontaktu.
Srdečně vás zveme ke sledování Tříkrálového koncertu v neděli 10.ledna 2021 od 18 hodin na
programu ČT 1.
Velmi děkujeme a vážíme si vašeho daru! Jsme moc rádi, že nezapomínáte v této době na ty, kteří
potřebují naši pomoc nejvíce. Přejeme vám úspěšný rok 2021 prožitý ve zdraví a spokojenosti.

