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Zamzam so svojimi ovečkami, Karsa, Etiópia, foto: Branislav Vincze
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prihovárame sa vám opäť s odstupom nie-
koľkých mesiacov, aby sme spoločne vykro-
čili v ústrety novému ročníku Dobrej noviny. 
Prenesieme sa v ňom do Etiópie. Do krajiny, 
ktorá patrí medzi najmenej rozvinuté kraji-
ny sveta, čo často vidno na obmedzenom 
prístupe ľudí k vode, jedlu, zdravotnej 
starostlivosti a vzdelaniu a na obmedze-
ných možnostiach mladých ľudí zamestnať 
sa. Inak je však nesmierne bohatá svojou 
rozmanitou kultúrou, ľuďmi a prírodnými 
scenériami. Mimochodom, Etiópia je svo-
jou rozlohou 22-krát väčšia ako Slovensko 
a takmer dvakrát väčšia ako Keňa, tak si asi 
viete domyslieť, koľko rôznorodosti v sebe 
ukrýva. Dokonca aj krásne voňajúca káva, 
ktorú podľa tradície objavil pastier v ob-
lasti Kaffa, sa dnes pestuje po celej krajine 
a v každom jej kúte chutí inak.
Keď sme v máji Etiópiu navštívili, aby sme sa 
viac oboznámili s prácou našich projekto-
vých partnerov v oblasti Arsi a Tigray a tiež 
zozbierali fotografie a natočili niekoľko krát-
kych filmov, boli sme neustále obklopení 
množstvom ľudí. Tí boli nesmierne zvedaví, 

PRÍHOVOR

Milé 
zodpovedné osoby,

POZVANIE

Poďte koledovať!
Aj tento rok váhate, či ísť koledovať, či bude 
dosť detí, či nie je vo farnosti dosť iných 
akcií, či to stojí za to? Možno aj vďaka vám 
sa budú ozývať ulice koledami, otvoria 
vám dvere ľudia, ktorým prinesiete radosť, 
možno aj vďaka vám prinesie Dobrá novina 
nádej tým, ktorí ju strácajú. 
Neváhajte a pridajte sa aj tento rok 
k ohlasovateľom Radostnej zvesti!

čože sa to v susednom dome deje. Chlapci, 
dievčatá, ich mamy a otcovia, ale aj susedia 
a pracovníci partnerských organizácií nám 
ochotne vyrozprávali svoje životné príbehy. 
Veríme, že budú pre vás inšpiráciou rovnako 
ako malá Zamzam z plagátu, ktorá nás bude 
tento rok sprevádzať. Žije v mestečku Karsa 
so svojou rodinou, začala chodiť do školy 
a našla si svojich prvých kamarátov. Bude sa 
vám určite páčiť. Tak nech sa páči – pozrite si 
o Zamzam film, prečítajte si zaujímavé člán-
ky v našich novinách, s deťmi sa obohaťte 
a zabavte na stretkách z metodických mate-
riálov a  stretnite sa aj s Derejem, naším hos-
ťom z Etiópie. Aby ste mali neskôr dostatok 
sily pri samotnom kráčaní s deťmi od domu 
k domu a radosti zo stretnutí so štedrými 
srdcami navštívených ľudí.

Darina Maňurová
(projektová manažérka Dobrej noviny)
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Dobrá novina je verejná zbierka zapísaná 
v registri Ministerstva vnútra SR. Každý 
rok je potrebné sa nanovo prihlásiť a to 
tak, že vyplníte prihlášku, ktorá je prílohou 
INformačníka. V PDF formáte ju nájdete aj 
na webovej stránke Dobrej noviny. Svojím 
podpisom na prihláške sa zaviažete, že 
dodržíte pravidlá verejnej zbierky a zásady 
Dobrej noviny. Podpísanú prihlášku je po-
trebné poslať poštou na adresu eRka.

Súčasťou prihlášky je aj objednávka propa-
gačných materiálov.  Veľmi sa potešíme, ak 
nám prihlášku pošlete čím skôr, ideálne 
do konca októbra, aby sme pred stretnu-
tiami zodpovedných osôb vedeli dobre pri-
praviť distribúciu propagačných materiálov.
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Prihláška a pravidlá verejnej zbierky 
DÔLEŽITÉ

Na základe prihlášky vystavíme zodpoved-
ným osobám poverenie na uskutočnenie 
zbierky vo farnosti.
Vďaka, že sa nám aj vašou zásluhou a zod-
povedným prístupom darí dodržiavať 
transparentnosť zbierky voči širšej verejnos-
ti a pravidlá, ktoré nám ukladá zákon. 

V prípade, že sa vo vašej farnosti mení 
zodpovedná osoba, dajte nám, prosím, 
čím skôr vedieť, aby sme aktuálne informá-
cie posielali na novú adresu.

Misionár otec Angel pôsobí v oblasti Nyangatom, kde aj vďaka Dobrej novine vyvŕtaním studní sprístupňujú vodu ľuďom v dedinách. 
Foto: archív MCSPA, Etiópia, 2014
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TÉMA

téma 22. ročníka: deti sú srdcom zmeny

V tomto ročníku upriamime po-
zornosť na Etiópiu. Zameriame sa 
na deti a núdznych, ktorých pro-
stredníctvom koledníckej zbierky 
podporujeme formou malých 
štipendií alebo pôžičiek. 
Drobná podpora a práca sociá-
lnych pracovníkov pomáhajú 
mnohým na sebe pracovať, 
prekonávať predsudky susedov 
a prinášať zmenu nielen do svoj-
ho vlastného života, ale aj do 
komunity. Ťažiskovým projektom 
tohto ročníka je podpora  lepšie-
ho prístupu detí s postihnutím 
ku vzdelaniu v okrese Munesa 

v spolupráci s miestnym združe-
ním HEfDA. 
Pomocou metodických materiá
lov môžete spolu s koledníkmi 
spoznávať Etiópiu cez príbehy 
ľudí, ktorých koledníckou zbier-
kou podporujeme. Nájdete tu 
množstvo námetov na stretká, 
hier a samozrejme aj koledníc-
ky program a piesne. Materiály 
sú k dispozícii aj na stránke 
www.dobranovina.sk. V prípade, 
že potrebujete viac výtlačkov, 
ozvite sa nám, my vám ich radi 
dopošleme.
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PREDSTAVUJEME

dobré noviny 
dobrej noviny
Noviny budeme distribuovať ako zvyčajne 
v osobitnej zásielke. Počet novín dostanete 
podľa vašej objednávky v zápisnici z kole-
dovania z minulého roka. Očakávajte ich 
najneskôr do 20. októbra. Ak by zásielka 
dovtedy neprišla, prosím, ozvite sa nám. 
Okrem koledníckych pozdravov a správ 
z minulého ročníka sa môžete tešiť na za-
ujímavé články a reportáže z Etiópie, pred-
stavenie Zamzam – dievčaťa z plagátu 
a samozrejme rodinné stránky a prehľady 
podporených projektov.

Spevník pre koledníkov, ktorý sme vydali v 20. ročníku Dobrej noviny, je stále k dispozícii. 
Ak sa vám vo farnosti zíde, môžete si ho pripísať na objednávku a v závislosti od našich 
zásob vám ho radi pošleme. Spevník je dostupný aj v elektronickej podobe na webe Dobrej 
noviny v sekcii Materiály.

PONÚKAME

kolednícky spevník

Foto: Koledníci v Turčianskej Turnej si vyrobili betlehem z časopisu Rebrík, 2016
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PRE VÁS

kalendár dobreJ noviny
novemberoktóber

OTVORENIE 22. ročníka Dobrej noviny

Vychádza prvé číslo INformačníka s prílo-
hou – prihláška na koledovanie s objednáv-
kou propagačných materiálov a Metodické 
materiály.

Čas požiadať kňaza vo farnosti o súhlas, 
odoslanie prihlášky a môžu sa začať prípra-
vy...

Rozposielanie Dobrých novín Dobrej 
noviny.

Naplánujte si vo farnosti harmonogram 
prípravných stretiek a oslovenie rodín, ktoré 
prijímajú koledníkov.

14. – 16. 10. 2016 sa koná Rozvojový semi-
nár s hosťom z Etiópie.

Začnite s prípravou stretiek s koledníkmi, 
metodické materiály a prílohy na našej we-
bovej stránke vám v tom isto pomôžu.

12. 11. 2016 Stretnutia zodpovedných 
osôb v jednotlivých diecézach. Osobné 
stretnutia, kde stretnete zodpovedné osoby 
z vašej diecézy, dozviete sa aktuality k roč-
níku, informácie o projektoch, osobne si 
prevezmete propagačné materiály...

Tým, ktorí si nemohli prevziať propagačné 
materiály osobne na stretnutiach ZO, ich 
postupne posielame poštou.

Foto: Koledníci z Bošáce, 2015

25. – 27.11. 2016 Kurz pre nové zodpo
vedné a sprevádzajúce osoby
Kurz je výborná príležitosť spoznať Dobrú 
novinu a dozvedieť sa viac...
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2017

Do poštových schránok dostanete INfor
mačník č. 2 s prílohou – Poverenie pre ZO, 
zápisnicu a poštové poukážky.

Nájdite si v Advente čas  na duchovnú 
prípravu so svojou koledníckou skupinkou, 
aby ste aj vo svojom srdci mali miesto 
pre Radostnú zvesť...

Pred druhou adventnou nedeľou môžete 
vyvesiť plagáty Dobrej noviny a spustiť pri-
hlasovanie rodín.

10. alebo 11. 12. 2016 Sväté omše 
za účasti detí spojené s požehnaním a vysla-
ním koledníkov otcami biskupmi v jednotli-
vých diecézach.

Príďte s koledníkmi na slávnostné sv. omše, 
ktoré budú radostným spoločným stretnu-
tím koledníkov z celej diecézy.

december

Foto: Koledníčky z Bíňoviec, 2015

 24.12.2016 – 6.1.2017
KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY 

január 2017
Urobte si s deťmi pokolednícke stretko, 
je to výborná príležitosť na odovzdanie 
darčeka a zdieľanie pekných a úsmev-
ných zážitkov z koledovania.

marec 2017
INformačník č. 3  zverejnenie vý
sledkov zbierky 22. ročníka Dobrej 
noviny. Spolu s INformačníkom vám 
pošleme prehľady výsledkov koledova-
nia po diecézach. 

máj 2017
Pozývame vás na Misijné  púte detí, 
ktoré sa budú konať v Rajeckej Lesnej 
a v Levoči 13. mája 2017.

Odošlite vykoledované peniaze do 5 
kalendárnych dní po skončení koledova-
nia, najneskôr do 11.1.2017.

Informujte nás o výsledkoch koledova
nia vo vašej farnosti – Zápisnicu o otvorení 
pokladničiek pošlite poštou na stredisko 
do 5 kalendárnych dní po skončení kole
dovania, najneskôr do 11. 1. 2017. 

Na základe nahlásených počtov kolední-
kov vám zašleme darčeky pre koledníkov 
Dobrej noviny (deti, SO aj ZO).
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Košická arcidiecéza, Košická eparchia, Prešovská archieparchia
MESTO: PREšOV – MESTO
Miesto: Univerzitné pastoračné centrum, Jarková 77
Čas stretnutia: 9:00 -  12:00
Kontakt: Martin Pastyrik, 0915 511 922

Žilinská diecéza
MESTO: ŽILINA
Miesto: Farské centrum N3, Katedrálne námestie 25/3
Čas stretnutia: 9:00 - 13:00
Kontakt: Zuzana Skaličanová, 0908 832 876

Nitrianska diecéza
MESTO: NITRA
Miesto: Aula Misijného domu, Nitra - Kalvária 
Čas stretnutia: 10:00 - 12:00
Kontakt: Tomáš šupina, 0904 882 657

POZÝVAME

stretnutia 
zodpovedných osôb
12.11.2016
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Pre každú diecézu je pripravené stretnutie 
zodpovedných osôb. Na stretnutiach sa 
dozviete aktuality z Dobrej noviny, bližšie 
vám predstavíme ročnú tému aj s filmom 
o malej Zamzam, priblížime vám aktuálne 
podporované projekty a obohatíte sa cen-
nými skúsenosťami ZO z iných farností.

Ak nemôžete prísť, pošlite, prosím, namiesto 
seba zástupcu, alebo sa dohodnite so zod-
povednou osobou zo susednej farnosti. 

Osobné prevzatie propagačných mate
riálov nám veľmi uľahčí distribúciu a po
môže nám pri plánovaní vysielacích sv. 
omší. Prihlasovanie vopred nie je potrebné, 
cestovné náklady vám preplatíme.
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Spišská diecéza:
MESTO: RUŽOMBEROK
Miesto: Gymnázium sv. Andreja, námestie A. Hlinku 5
Čas stretnutia: 10:00 - 12:00
Kontakt: Júlia Ondičová, 0949 579 218

MESTO: VEľKÁ LOMNICA
Miesto: RKFÚ
Čas stretnutia: 10:00 – 13:30
Kontakt: Mária Puškárová, 0910 225 120

Rožňavská diecéza
MESTO: BREZNO
Miesto: Centrum pre rodinu MISERICORDIA, Nálepkova 7 
Čas stretnutia: 14:30 - 17:00
Kontakt: Anna Paľovová, 0908 183 410

Banskobystrická diecéza
MESTO: ZVOLEN
Miesto: Cirkevná škola sv. Dominika Sávia, Hodžova 9
Čas stretnutia: 9:00 - 13:00
Kontakt: Alžbeta Balážová, 0902 471 429

Trnavská arcidiecéza
MESTO: TRNAVA
Miesto: Areál jezuitského kláštora 
– spoločenská miestnosť 
(vchod z Františkánskej ulice cez plechovú bránu 
ako do Mariánskej sály, NIE priamo cez kláštor)
Čas stretnutia: 9:30 - 12:30
Kontakt: Mária Maťová, 0948 522 308
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Výnimka  V pondelok 14.11.2016

Bratislavská arcidiecéza 
MESTO: BRATISLAVA
Miesto: Quo Vadis, Hurbanovo námestie
Čas stretnutia: 17:30 – 20:00
Kontakt: ľuboš Drápal, 0915 724 782 
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Pozývame vás na kurz pre nové zodpoved-
né a sprevádzajúce osoby, v termíne:

25.  27. 11. 2016 v Liptovskej Osade 
(prihlasovanie do 13. 11. 2016)

Kurz je určený pre nové zodpovedné osoby, 
pre sprevádzajúce osoby (ktoré by chceli 
byť v budúcnosti ZO) ale aj pre tých ktorí 
koledujú vo farnosti už dlhšie, ale chcú sa 
dozvedieť novinky prípadne si osviežiť svoje 
vedomosti. Minimálna veková hranica je 16 
rokov.
Obsahom kurzu sú základné informácie 

o Dobrej novine, pravidlá verejnej zbier-
ky, námety na prípravu koledovania, ale 
aj podnety na prácu s deťmi vo farnosti. 
Projektový blok kurzu obsahuje informácie 
o rozvojových projektoch podporovaných 
Dobrou novinou. Autentické zážitky z Kene 
a Etiópie vám sprostredkujú dobrovoľníci, 
ktorí pôsobili na konkrétnych projektoch 
Dobrej noviny.
Účastníci si na kurze prevezmú aj propa-
gačné materiály pre svoju farnosť. Prihlásiť 
sa môžete prostredníctvom formulára 
na webe Dobrej noviny alebo telefonicky 
na čísle 0908 183 410.

kUrz pre nové zodpovedné 
a sprevádzajúce osoby

POZÝVAME
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Publikácia pre tých, ktorí netrpezlivo očakávajú sviatky Vianoc 
– príchod Pána Ježiša, ktorý túži prísť ku každému. Rodinný 
predvianočný deviatnik pomôže deťom i dospelým pripraviť 
sa na toto stretnutie.
Ako prebieha deviatnik?
Deväť dní pred Vianocami si nájdite chvíľu na prečítanie úryv-
ku zo Svätého písma, krátko sa pomodlite a spoločne si urob-
te aktivitu, za ktorú si vyfarbíte časť obrázka pre daný deň.
Čas s deviatnikom sa tak stane časom pre vás navzájom a zá-
roveň aj časom pre Boha.
Nech sa vaša rodina stane príbytkom, v ktorom sa Ježiš bude 
naozaj dobre cítiť.
Formát A5, plná farba, 16 strán  Cena: 1,00 EUR

PREDSTAVUJEME

PONÚKAME tik tak blok 2017 — diár Pre deti
Deti budú po celý rok sprevádzať dvojičky Max a Klára. S ockom, 
pilotom, sa rodina dostane do Brazílie, Japonska i do Sudánu. 
O každej krajine sa čitatelia dozvedia veľa zaujímavostí. Sprevá-
dzať ich budú svätí, ktorí sú s krajinami spojení.
Publikácia obsahuje úlohy na riešenie, recepty, vtipy, rozvrhy, 
priestor na informácie o blízkych a kamarátoch i na vlastné po-
známky.
Kalendár podporuje prežívanie liturgického roka – obsahuje sláv-
nosti a sviatky v rímskokatolíckom a gréckokatolíckom obrade.
Publikácia vo formáte A6 má 96 strán. Cena: 1,40 EUR.

PONÚKAME Poďme sPolU do betlehema

Online objednávky na www.rebrik.sk
e-mail: objednavky@erko.sk

Zapojte sa počas októbra s vašou detskou skupinkou do ce-
loslovenskej akcie Detský čin pomoci. Pripravili sme pre vás 
námety na 3 stretká s deťmi na tému pápeža Františka: „Staň-
me sa šampiónmi lásky“. Cez stretká môžu deti viac objaviť 
skutky milosrdenstva. Vyvrcholením stretiek na konci októbra 
je spoločný čin detí v prospech ľudí vo svojej obci. Na webe 
www.erko.sk/dcp nájdete viac informácii a po zaregistrovaní si 
stiahnete metodické materiály. 

detský čin Pomoci 2016

eRko – Rebrík, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
tel. č.: 02/ 20 44 52 53 alebo 0915 780 923
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INformačník DOBREJ NOVINY vydáva eRko - HKSD pre vnútornú potrebu.  
Kontakt: eRko - HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2; www.dobranovina.sk
e-mail: dn@erko.sk;
Tel.: 02 20 44 52 54; mobil: 0908 183 410;  
Zodpovedná redaktorka: Mgr. Anna Paľovová. Neprešlo jazykovou úpravou.

dobrovoľníci pre afriku
Toto leto sme z administratívnych dôvodov 
nedokázali vyslať dobrovoľníkov do projek-
tov podporovaných Dobrou novinou. Tri 
vybrané dobrovoľníčky sa už tešili na svoje 
pôsobenie v Keni, avšak grantová výzva na 
pokrytie nákladov na ich pobyt bola zverej-
nená so 4-mesačným oneskorením (vysiela-
nie dobrovoľníkov nie je hradené zo zdrojov 
DN). Z tohto dôvodu ich už nebolo možné 
vyslať v dohodnutom termíne. Veľmi radi 
vám však ponúkneme svedectvo dobrovoľ-
níkov z Kene a Etiópie z predošlých rokov. 
V prípade, ak z kapacitných dôvodov nebu-
deme môcť vášmu pozvaniu do farnosti či 
na podujatie Dobrej noviny vyhovieť, vás 
prosíme o pochopenie. 
Ďakujeme! 

Od septembra do decembra priná-
šame pre deti rozšírené informácie 
o pôsobení Dobrej noviny v kra-
jinách východnej Afriky, tipy, ako 
sa správne rozhodovať v dnešnom 
konzumnom svete a zaujímavé prí-
lohy. V októbrovom monotematic-
kom čísle časopisu Rebrík s témou 
Čo nám dáva zem? sa píše veľa 
o rozvoji vo svete a zodpovednom 
správaní. Určite si s deťmi prečítajte.

Spolufinancované zo zdrojov EÚ a SlovakAid. 
Realizuje sa pod záštitou slovenského predsed-
níctva v Rade Európskej únie.

čítajte

Ruch na hlavnej ulici v meste Karsa, Etiópia, 2016, foto: Danica Olexová


