
 

 

Vážený pán prezident, 
ďakujeme Vám za dnešné prijatie koledníkov Dobrej noviny v Prezidentskom paláci.  Tešíme sa, že 
prijímate koledníkov, ktorí vo vianočnom a novoročnom období navštevovali slovenské rodiny a prinášali do 
našich domovov radostnú zvesť o narodení Pána Ježiša a vinše požehnania do Nového roka. Deti, ktoré 
sa zapájajú do tejto akcie, si vykoledované finančné príspevky nenechavajú pre seba, ale zbierajú ich na 
podporu ich rovesníkov v afrických krajinách.  
Dobrá novina sa za 21 rokov rozrástla na najväčšiu pravidelnú dobrovoľnícku akciu na Slovensku, do ktorej 
sa v posledných rokoch zapája viac ako 26000 detí a sprevádzajúcich osôb. V minulom roku sme vďaka 
štedrosti slovenských rodín vyzbierali viac ako 949 168 eur a podporili sme 30 konkrétnych projektov 
pomoci v krajinách subsaharskej Afriky. 
 
Mottom dvadsiatehoprvého ročníka koledníckej akcie je "Maji ya Maisha", čo v svahilčine znamená "Voda 
je život". Túto tému sme si zvolili preto, aby sme upriamili pozornosť našej mladej generácie na problém 
klimatickej zmeny, ktorá najviac postihuje ľudí žijúcich v najchudobnejších krajinách. Pre túto tému sme boli 
inšpirovaní aj encyklikou pápeža Františka "Laudato Si", kde nás všetkých naliehavo vyzýva ku 
starostlivosti o Zem, náš spoločný dom. 
Z výťažku Dobrej noviny budeme podporovať aj vodný projekt v polopúštnej oblasti Turkana. Vďaka 
podpore Dobrej noviny môžu dva tímy vodného projektu katolíckej diecéze Lodwar, kde prší len 
niekoľkokrát do roka, udržiavať a opravovať studne v oblasti, ktorá je 1,5 krát väčšia ako Slovensko a 
zabezpečiť tak miestnym ľuďom pitnú vodu. 
 
Tento rok rezonuje v našej spoločnosti utečenecká kríza. Dobrá novina sa podobne ako mnoho ďalších 
rozvojových organizácií snaží zmierniť ťažké životné podmienky v rozvojových krajinách a pomáha tak 
prevencii migrácie, napríklad aj v dôsledku klimatickej zmeny.  
Chceme Vám, pán prezident, poďakovať za ústretové slová a gestá voči tým, ktorí museli v obave o svoje 
životy a životy najbližších utiecť zo svojich krajín a hľadajú prijatie a začiatok nového života u nás. 
 
Vnímame mnohé obavy našich spoluobčanov ale ľudskosť a otvorenosť pre ľudí, ktorí prišli o všetko, musia 
byť predsa väčšie ako strach. Cítime, že je to výzva aj pre nás v našej práci s deťmi a mladými ľuďmi, aby 
sme sa stali citlivými a vnímavými na pomoc núdznym bez ohľadu na to, akého sú náboženstva alebo 
odkiaľ prichádzajú.  
  
 
Vážený pán prezident, 
 
chceme Vám popriať všetko dobré v Novom roku vo Vašom náročnom úrade. Nech sú Vaše kroky v mene 
všetkých občanov Slovenskej republiky požehnané a nech sú v roku 2016 dôležitým príspevkom pre pokoj, 
spoločné dobro a tradičné hodnoty, na ktorých je postavená naša spoločnosť.  
 
Sú tu dnes s nami aj tri skupinky koledníkov z Malcova, Zákopčia a Kútov, ktorí zastupujú koledníkov 
Dobrej noviny z celého Slovenska.  Chcú Vám teraz zaspievať a zavinšovať tak, ako to robili pri návštevách 
rodín v uplynulom vianočnom období.   
 
 


