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Zvestujeme Dobrú novinu
(ttVianočná kolednícka akcia eRka)

Metodická príručka pre vnútornú potrebu (bez jazykovej úpravy)

Milí priatelia,
dostala sa vám do rúk príručka, ktorá je adresovaná všetkým, ktorí sa zaujímajú 
o Dobrú novinu (DN). Zvlášť dobre poslúži novým zodpovedným osobám, aby sa 
dozvedeli všetky potrebné informácie. Pomôže vám lepšie zorientovať sa v na- 
šom dobronovinovom svete. Je zostavená tak, aby priblížila jasne a stručne 
dobronovinové dianie všetkým zapojeným. V obsahu nájdete informácie, ktoré 
zefektívnia a skvalitnia našu vzájomnú spoluprácu a komunikáciu. 
Dobrá novina je mostom, na ktorom sa stretávajú mnohí ľudia dobrej vôle 
a spoločne sa zapájajú do budovania lepšieho a spravodlivejšieho sveta. Niek-
torí sú jej verní už od začiatku, pre niektorých je to prvá skúsenosť, iní prevzali  
ďalej dobronovinovú štafetu vo farnosti a tiež stoja pred novou výzvou. Je to namá- 
havá, ale verte i krásna a obohacujúca cesta. 

Ďakujeme vám, že si nachádzate čas pre Dobrú novinu i v tejto náročnej dobe  
a dávate jej miesto vo svojich životoch.

Poďme spolu zvestovať radostnú dobrú novinu! 

„Som presvedčená, že ak by sme koledovali len pre jediného človeka, ktorý by mal 
radosť z nášho ohlasovania, vždy sa to oplatí.“     

Koledníčka Zuzka zo Zlatých Moraviec

„Celý priebeh Dobrej noviny v našej farnosti bol krásny. S radosťou sme sa poze-
rali na malých koledníkov, ktorým bolo na očiach vidieť, že do tohto krásneho 
podujatia dávajú celé svoje srdce.“

Koledníci z Ploského

„Aj tento rok sa počas koledovania potvrdilo, že dobré veci si vyžadujú svoje 
obety. Najviac sa tešili rodiny s malými deťmi a starí ľudia, ktorým sme spríjemnili 
obdobie Vianoc svojou prítomnosťou a zároveň sme pomohli deťom v núdzi.“

Koledníci z Čakajoviec
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eRkárov sprevádzajú štyri symboly: 

 
 

 eRko je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Jej cie- 
ľom je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mla- 
dých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji 
spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný  
príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí sa pravidelne stretávajú s deťmi  
v malých skupinách. 
Prežívajú s nimi radosti a starosti všedných dní na stretkách, výle-
toch, táboroch a rozličných iných podujatiach. Od roku 1990 je eRko 
zaregistrované na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie.  
Združuje viac ako 8000 členov a v súčasnosti je jednou z najväčších 
detských organizácií na Slovensku.

Hodnoty eRka
Formácia eRkárov sa opiera o učenie Katolíckej cirkvi. Motto hnutia „Radost- 
nou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí“ hovorí o svedectve viery 
cez radosť prežívanú na spoločnej ceste detí a dospelých. 

Základné hodnoty, ktoré sa snažíme žiť v eRku spolu s deťmi sú:
•	 živá	viera
•	 úcta	k	životu
•	 otvorené	spoločenstvo
•	 radostná	služba
•	 zodpovednoť	a	dôvera

ERKO - HNUTIE KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV 
DETÍ ORGANIZUJE DOBRÚ NOVINU OD R. 1995

BOH

ČLOVEK

HĹBKA

ŠÍRKA
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eRkárska forma práce – štýl MÁM RÁD 
– vychádza z hlavného prikázania lásky uvedeného  
v Písme. Láska je pre členov eRka motiváciou i dôvo-
dom k radosti. 

Priority eRka
• vytváranie spoločenstiev detí
• organizovanie väčších otvorených akcií (Dobrá novina, Detský čin pomoci, 
 Vypni telku, zapni seba...)
• združovanie a aktívna formácia dospelých 
• organizovanie koledovania detí 
• vytváranie a poskytovanie metodických a materiálnych pomôcok
• zastupovanie záujmov detí na verejnosti
• vydávanie detského časopisu Rebrík

 Základom činnosti eRka je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých 
spoločenstvách – stretkách. Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú spravidla  
v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. Stretko má rodinný charakter. 
Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti  
so svojimi vedúcimi radostné spoločenstvo. Cez osobný príklad vedúceho tak 
môžu robiť kroky k osobnej zrelosti a učia sa službe pre druhých. Rozvíjajú svoje ta-
lenty, vedomosti a zručnosti. Prácu s deťmi zakladá vedúci stretka na kresťanských 
hodnotách a ich prenášaní  do praktického života. Činnosť jednotlivých skupi- 
niek je rozličná, podľa záujmov detí, miestnych pomerov a možností vedúcich. 
Program eRka pre deti zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. eRko pre nich pravi-
delne pripravuje vzdelávacie kurzy (hlavne víkendové kurzy  Začíname, týždenné 
Základné kurzy, pre vedúcich detských spoločenstiev, rôzne tématické kurzy)  
a metodickú podporu formou príručiek  a časopisu Lusk. 

Okrem pravidelného stretávania sa, vedúci s deťmi organizujú rôzne tématické ak-
cie, spoznávacie jednodňové výlety, Dni života, letné či zimné tábory. 
Letné tábory — sú vyvrcholením celoročného stretávania v spoločenstvách a môžu 
sa stať motiváciou pre zapojenie sa ďalších detí do pravidelných aktivít eRka. 

K základnému programu eRka patrí aj Ročná téma - ucelený tematický program, 
ktorého cieľom je pomáhať v rozvoji osobnosti detí i vedúcich, ktorí s nimi  
pracujú. 
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Okrem Dobrej noviny eRko realizuje aj kampane:

Detský čin pomoci — celoslovenská kampaň motivujúca deti v mesiaci október 
k skutkom nezištnej pomoci. Deti sa samostatne alebo so svojim stretkom usilujú 
pomôcť, kde môžu.
Vypni telku, zapni seba! — celoslovenská kampaň pre deti a dospelých na pod- 
poru aktívneho prežívania voľného času. Týždenným obmedzovaním TV, 
počítačových hier, zábavy na internete a prostredníctvom spoločných zážitkov 
sa snažíme poukázať na to, že tvorivo prežívaný čas je obohacujúcejší a pomáha 
budovať vzťahy. 
Zároveň sa pripája ku kampaniam 2. november Sviečka za nenarodené deti  
a 25. marec Deň počatého dieťaťa, ktoré organizuje Fórum života.

Špeciálne pre deti eRko vydáva časopis Rebrík, jediný katolícky časopis pre deti 
mladšieho školského veku na Slovensku. Viaceré rubriky sa dajú využiť pri stret-
nutiach s deťmi. Stálou súčasťou časopisu je aj misijná tématika a rozvojové  
vzdelávanie, ktoré sa realizuje na tématických stranách alebo formou foto-
reportáží. 

Chceš sa zapojiť do eRka, alebo aspoň 
dozvedieť viac informácií o eRku  

či časopise Rebrík?  

Klikni na www.erko.sk  
a www.rebrik.sk

Logo Dobrej noviny 
www.dobranovina.sk  
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1. ČO JE DOBRÁ NOVINA? 

DOBRÁ NOVINA
JE VIANOČNÁ KOLEDNÍCKA AKCIA eRka – HNUTIA KRESŤANSKÝCH 
SPOLOČENSTIEV DETÍ SPOJENÁ SO ZBIERKOU PRE ROZVOJOVÉ  
PROJEKTY V AFRICKÝCH KRAJINÁCH

 Pod mottom Podajme ruku deťom sa vo vianočnom období vydávajú skupin-
ky detí sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi ohlasovať radostnú zvesť  
o narodení Krista do rodín v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa 
tak poslami nádeje. Každoročne rastúci počet koledníkov potvrdzuje, že tradícia 
spojená s rozmerom solidarity a pomoci ľuďom v núdzi sa stala príťažlivou aj pre 
dnešné deti a mladých. 

Dobrá novina je najrozsiahlejšou akciou eRka a prekračuje rámec nielen jeho 
členskej základne, ale aj hranice Slovenska a európskeho kontinentu. Dobrá no-
vina je verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR. Počas vianočného  
obdobia deti koledami a vinšmi ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista  
v rodinách svojich miest a obcí. Súčasne zbierajú finančné prostriedky, ktorými  
Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v krajinách afrického kontinentu. 

DOBRÁ NOVINA v sebe spája: 

a) verejnú zbierku na podporu projektov pre africké krajiny, 

b) program rozvojového vzdelávania,

c) program vysielania dobrovoľníkov do podporovaných projektov  
 v Afrike.

Za svoje aktivity v prospech ľudí v núdzi získala DOBRÁ NOVINA 
tieto ocenenia

• Srdce na dlani (1999)
• Cena Človeka v ohrození (2004)
• Cena detského úsmevu (2005)
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Patróni DOBREJ NOVINY 
• sv. František z Assissi (zaviedol tradíciu jasličiek, neodmysliteľného symbolu  
 Vianoc  - Vianočná kolednícka akcia)
• sv. František Xaverský (patrón všetkých misií - Dobrá novina pomáha aj  
 misiám)
• sv. František Saleský (zaviedol preventívny systém vo výchove - v Dobrej  
 novine sa snažíme prostredníctvom podporovaných projektov pomáhať  
 ľuďom v Afrike a tak predchádzať extrémnej chudobe a negatívnemu správa- 
 niu, ktoré chudoba so sebou prináša)

1.1. DOBRÁ NOVINA OŽIVUJE TRADÍCIU  
KOLEDOVANIA

Z HISTÓRIE KOLEDOVANIA A SLÁVENIA VIANOC
 „Koledovanie v období Božieho narodenia a Nového roka je obradom hlboko  
zakoreneným v celej Európe i za jej hranicami – všade tam, kde sa usídlili európ-
ski kolonisti. Mohli by sme povedať, že je to jeden z obradov nemajúcich vlasť –  
obradov univerzálnych – a ani jeden zo súčasných národov sa nemôže chváliť  
tým, že mu dal počiatok... Jeho podstata je kresťanská, pretože sa s ním stretá-
vame iba u národov vyznávajúcich kresťanstvo.“ (P.Caraman)
Koledy boli po mnohé stáročia, a niekde sú ešte i dnes, neodmysliteľnou zvu-
kovou kulisou každoročne dotvárajúcou sviatky Vianoc. Koledovanie sa stalo 
ich súčasťou. Ľudia si pripomínali narodenie Ježiša Krista. Pieseň spievaná len  
v týchto dňoch roka im dodávala vždy znova neopakovateľnú atmosféru sviat- 
kov. Umocňovala vzácnosť chvíle a pocit spolupatričnosti prostredníctvom  
želania dobra a šťastia v nadchádzajúcom roku:

ŠťAsTIE, zDRAVIE, pOKOJ sVäTý VINŠUJEmE VÁm,
NAJpRV pÁNU hOspODÁRU, pOTOm AJ DIETKAm,
zďALEKA K VÁm IDEmE, NOVINU VÁm NEsIEmE,
čO sA sTALO, pRIhODILO V mEsTE BETLEmE.
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 Prežívanie Vianoc v takej podobe, ako ich poznali naši predkovia 
pred dlhými stáročiami, malo až prekvapujúco veľa zhodných čŕt so sú- 
časným prežívaním Vianoc. Viaceré dnes bežné vianočné zvyky pochá- 
dzajú z dávnej minulosti.
Každá doba však kládla dôraz na iné dominanty Vianoc. Tá dnešná je charak-
teristická istým uzatvorením jednotlivca v úzkom rodinnom kruhu a v jeho 
rámci väčším dôrazom na obdarúvanie, najmä detí, na symbolický vianočný 
stromček, štedrovečernú kapustnicu a kapra. Pritom ustupujú do úzadia iné, 
predtým nenahraditeľné a určujúce zložky slávenia sviatku Vianoc. Jednou  
z nich je i spievanie vianočných kolied, ktoré umocňovalo príjemnú atmosféru  
a pripomínalo dôležitosť tohto kresťanského sviatku, ako sviatku narodenia Kris-
ta. Zároveň otváralo srdcia ľudí širšieho, nielen rodinného spoločenstva a nabáda-
lo ich, aby boli k sebe žičliví, želali si všetko dobré, aby sa navzájom obdarúvali. 
Pieseň takto plnila dôležitú komunikatívnu a sociálnu úlohu. 

KOLEDA
Slovo koleda má veľmi staré korene a dodnes sa s ním spája viacero významov. 
Označuje nielen piesne spievané vo vianočnom období, ale i hovorené či  
deklamované vinše a želania hojnosti a hospodárskej prosperity. Koledou sa 
nazývala aj obchôdzka, s ktorou bolo spojené spievanie piesní a recitovanie 
vinšov. Koledou bežne označovali odme-nu, čo dostávali koledníci od členov 
navštívenej domácnosti.
Koledy sa spievali v kostole, alebo v rodinnom kruhu. Najviac kolied však odznelo 
pri obchôdzkach. Obchôdzky mali v dedinskom i mestskom prostredí odlišný 
charakter a spôsob realizácie. Ich spoločným znakom bolo obchádzanie domov 
so spevom, vinšovaním, so želaniami šťastia.
Tí, ktorí chodili na obchôdzky, mohli používať rozličné rekvizity. Bola to hviezda, 
prenosný betlehem z dreva či papiera, do rytmu štrngajúce obité pastierske 
palice...
Vinšovalo sa a každý sa chcel podeliť s vianočnou radosťou. Veď toľko rôznych 
prekvapení, toľko pozornosti od ľudí, mnohokrát aj od cudzích, zažil v roku 
človek málokedy. Vinšovalo sa dokonca aj pri prenesení stromčeka do izby, alebo  
pri vkročení do maštale.

Vinšovanie malo tri formy:
a) Spievanie pod oknami,
b) Betlehemci,
c) Traja králi.
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a) Spievanie pod oknami
Deti a mládež chodili v skupinkách po domoch, spievala vianočné piesne,  
ku ktorým obyčajne pridali krátke prianie dobra. Takto dedina ožila spevom 
mladých, ktorí chodili až do polnoci, keď sa všetci pobrali na polnočnú svätú 
omšu. Cieľom koledníkov bolo odovzdanie radosti z narodenia Božieho syna,  
lebo sa hovorí, že odovzdaná radosť je dvojnásobná radosť. 

b) Betlehemci
Veselú vianočnú atmosféru domácnosti dotvárali betlehemci s tradičnou betle-
hemskou hrou. Každoročne sa aspoň jedna skupina chlapcov naučila spomínanú 
hru. V čase totality, keď sa nenašli betlehemci - chlapci, urobili tak dievčatá poo-
bliekané do mužského krojovaného oblečenia. S betlehemom chodili z domu do 
domu po celej dedine. Vianočný čas mal byť veselý, ale i pri veselosti musel sa 
zachovať dôstojný a sviatočný ráz Vianoc. 
„Betlehemci“, je hra o tom, ako betlehemskí pastieri navštívili malého Ježiška. 
Preto sa táto hra volá aj pastierska, lebo niekde ju mohli hrať iba skutočný pastieri. 
Teda v nej vystupujú väčšinou pastieri a anjel. Pastieri sú 3 - 5, z nich jeden hrá 
veselšiu úlohu, zväčša ho volajú Kubo. U nás sa hrali na celom území Slovenska.  
V súčasnosti buď pokračujú, alebo sa obnovujú. 

c) Traja králi
Traja králi je označenie troch mudrcov opísaných v Evanjeliu podľa Matúša 
(presnejšie: Mt 2,1-12). Boli to prví pohania, ktorí uverili v Ježiša. Za čias Origena 
sa začínajú považovať za svätcov. Ich mená sú: Gašpar, Melichar a Baltazár, aj keď 
tieto mená sa objavujú až neskôr. V gréckokatolíckej cirkvi sa ich príchod spomí-
na v rámci sviatku Narodenia Pána, v rímskokatolíckej cirkvi sa ich sviatok slávi  
6. januára v rámci sviatku Zjavenia Pána. Počas tohto sviatku sa posväcujú domy. 
Nad dvere kňaz píše podľa aktuálneho roku výraz v tvare 20-C+M+B-12 (Christus 
mansionem benedicat - Boh nech žehná tento dom). Toto sa však často chybne 
vyjadruje ako 20-G+M+B-12 podľa začiatočných písmen údajných mien troch 
kráľov.

V niektorých oblastiach Slovenska sa zvyk koledovania 
zachoval, niekde túto tradíciu obnovujeme. Zbierkou pre 
núdznych tento dávny zvyk dostáva nový obsah. Ohlaso-
vanie narodenia Pána uskutočňujú deti v malých skupinkách,  
pod vedením zodpovedného vedúceho. Deti navštevujú 
so svojím programom rodiny v našich mestách a dedinách. 
DOBRÁ NOVINA chce napomôcť upevneniu farského 
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spoločenstva, preto pri jej priebehu úzko spolupracujeme s kňaz- 
mi v jednotlivých farnostiach. Vo všetkých diecézach nám DOBRÚ 
NOVINU schválili aj otcovia biskupi. Koledovaním zároveň chce- 
me prispieť k zmierneniu biedy v „treťom svete“ a pomôcť misijným  
aktivitám v týchto oblastiach. Preto je koledovanie spojené s finanč- 
nou zbierkou. 

1.2. pREčO ROBÍmE DOBRÚ NOVINU?

• chceme pomôcť deťom hlbšie prežiť narodenie Pána 
 o Sme kresťanská organizácia.
 o Vianoce majú veľký význam. Ježiš sa narodil aj kvôli mne. 
 o Konkrétnym skutkom lásky môže byť i koledovanie...

• chceme cez koledovanie dať deťom náplň na stretká počas adventného  
 obdobia
 o Sme detská organizácia.
 o Snažíme sa rozvíjať život detí na pravidelných stretnutiach v kruhu 
  rovesníkov.
 o Čo viac sa svojím obsahom hodí k Adventu a Vianociam ako koledo- 
  vanie?

• chceme pomôcť upevneniu farského spoločenstva, cez spoločnú aktivitu 
 farnosti
 o Snažíme sa podporovať farské spoločenstvá. 
 o Dobrá novina si vyžaduje súhlas správcu farnosti.
 o Návšteva rodín koledníkmi môže pomôcť rozvíjať vzťahy medzi členmi 
  farského spoločenstva.
 o Koledníci prinášajú požehnanie...

• chceme pomôcť v deťoch budovať povedomie univerzálnej Cirkvi – to,  
 že katolícka Cirkev žije vo všetkých svetadieloch, krajinách, národoch
 o Sme laickým hnutím.
 o Katolícka cirkev žije na všetkých svetadieloch, vo všetkých krajinách 
  a národoch.

11



• chceme si spoločne uvedomiť, že sú krajiny v ktorých sa majú deti horšie, 
 ako naše deti, krajiny v ktorých musia denne bojovať o prežitie
 o Snažíme sa priblížiť  koledníkom i darcom pravdivý obraz o živote ľudí 
  v rozvojových krajinách.
 o Sprostredkúvame rozvojové témy, snažíme sa privádzať mladých ľudí 
  a deti k ich hlbšiemu porozumeniu.
 o Snažíme sa stavať most medzi našimi krajinami a kultúrami.

 V Dobrej novine sa snažíme prejaviť solidaritu s núdznymi, chceme sa učiť  
zodpovednosti a prejaviť koledovaním a zbierkou konkrétny skutok lásky.  
V Dobrej novine sa angažuje mnoho koledníkov, ktoré vo farnosti koordinujú 
zodpovedné osoby. Aby priebeh Dobrej noviny vo farnosti prebiehal dôstojne,  
máme určité zásady, podľa ktorých funguje Dobrá novina.

1.3. zÁsADY pODUJATIA DOBRÁ NOVINA

1) DN prebieha v jednotlivých prihlásených farnostiach so súhlasom a v spo- 
 lupráci so správcami farnosti. Kontaktná osoba pre DN za farnosť (staršia ako  
 18 rokov) sa nazýva zodpovedná osoba (ZO).

2) Koordináciu a priebežný informačno-metodický kontakt (zaškolenie,  
 poskytnutie materiálov, zasielanie informácii a pod.) so zodpovednými oso- 
 bami z jednotlivých prihlásených farností zabezpečuje sekretariát DN. 

3) Verejnosť i koledníci sú oboznámení s cieľmi DN a s projektmi, na ktoré je  
 zbierka určená.

4) Kolednícke skupiny sa po organizačnej i obsahovej stránke na koledo- 
 vanie pripravujú s použitím materiálov DN. Po všestrannej príprave  
 zabezpečia dôstojný priebeh koledovania v duchu ohlasovania radostnej  
 zvesti narodenia Pána Ježiša a myšlienok solidarity a pomoci núdznym.

5) Koledníci DN zbierajú finančné prostriedky určené len na podporu projektov 
 DN.

6) Po ukončení koledovania DN zodpovedná osoba vyzbierané finančné pros- 
 triedky zašle do 10 dní na účet DN č. 4000713500/3100, Sberbank Slovensko. 

12



7) Po uzavretí ročníka DOBREJ NOVINY sú koledníci, darcovia a širšia  
 verejnosť oboznámení s výsledkami DN a s použitím finančných  
 prostriedkov na jednotlivé projekty.

 Súčasťou koledovania je aj zbierka finančných prostriedkov, ktoré pomáhajú 
meniť osudy mnohých ľudí na vzdialenejšom africkom kontinente. Nezabúdaj- 
me však, že prichádzame do rodín s dobrou novinou o narodení Pána Ježiša. 
Rodina, ktorá sa rozhodla prijať koledníkov môže ale aj nemusí podporiť 
zbierku. Porozprávajte sa s deťmi aj o  tejto možnosti. Je dobré, informovať  
o tejto skutočnosti aj ľudí vo farnosti. Vytvorme priestor pre slobodné a dobro- 
voľné rozhodnutie darcu.

1.4. VEREJNÁ zBIERKA

 Verejnou zbierkou je taká zbierka, ktorá sa usporiada na vopred určený 
verejnoprospešný účel na získanie finančných prostriedkov od fyzických osôb  
a právnických osôb dobrovoľným poskytovaním príspevkov.

Za verejnoprospešný účel sa považuje najmä pomoc v oblasti zdravotníctva, 
školstva, športu, ochrany kultúrnych pamiatok, životného prostredia a ochrany 
prírody, ale aj humanitárna a charitatívna pomoc doma a v zahraničí, pre skupiny 
sociálne alebo zdravotne postihnutých a ohrozených osôb.

Finančná zbierka v rámci Dobrej noviny je verejná zbierka povolená Ministers- 
tvom vnútra SR.

Ministerstvo vnútra SR nám povolilo konanie zbierky pri dodržaní stano-
vených podmienok:

• každá ZO za DN vo farnosti musí mať dovŕšený vek 18 rokov,

• v každej koledníckej skupinke, kde nie je osobne prítomná ZO, by mala byť  
 podľa možností sprevádzajúca osoba, ktorá má minimálne 18 rokov,

• dobrovoľné príspevky od darcov na stanovený účel zbierky je povolené  
 vyberať do uzavretých prenosných pokladničiek, označených  logom eRka    - 
 preukazom s pečiatkou Dobrej noviny, 

• príspevky vybraté do pokladničiek odviesť na účet verejnej zbierky - 
 do 10 dní po skončení koledovania vo farnosti,
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• nezbierať finančné prostriedky na účel zbierky vo verejných dopravných  
 prostriedkoch a na ich staniciach, v lôžkových zdravotníckych zariadeniach,  
 v pohostinských a zábavných miestnostiach a v predajných priestoroch  
 obchodov,

• osoba poverená vykonávaním zbierky (ZO) má byť pri koledovaní schopná  
 na požiadanie preukázať sa písomným POVERENÍM podpísaným zástup- 
 com eRka a opatreným odtlačkom pečiatky eRka. Osoby poverené vykoná- 
 vaním zbierky musia byť bezúhonné, dôveryhodné a spravidla majú bydlisko  
 v obci, kde sa má zbierka konať.

1.5. zAčIATKY DOBREJ NOVINY

 Koledovanie detí z eRka pod názvom DOBRÁ NOVINA sa na Slovensku  
po prvýkrát pripravovalo ku Vianociam 1995. O príprave sme začali rozmýšľať  
už na jar. Veľa sme uvažovali o tom, či môžeme koledovať aj u nás. Ako koledo-
vanie so zbierkou príjmu ľudia, či budú chcieť ísť koledovať deti, ako zareagujú 
kňazi, ktorých budeme prosiť o pomoc... 
Po porade s vtedajším predsedom Konferencie biskupov Slovenska otcom bisku- 
pom Balážom, ktorý povedal, aby sme skúsili najskôr v niekoľkých farnostiach 
a potom sa možno pripoja ďalšie, sme sa rozhodli skúsiť koledovanie aj u nás. 
Neobišlo sa to bez veľkých príprav. Uskutočnili sme tri víkendové kurzy pre zod-
povedné osoby, ktoré sa rozhodli DN pripraviť vo svojich farnostiach. Na kur- 
zoch sme pripravovali celý priebeh koledovania vo farnosti. Zodpovedné osoby 
tu dostali materiál a vyškolili Sprevádzajúce osoby a deti vo svojich farnostiach.  
Od rakúskych priateľov sme mali na výber niekoľko overených projektov, 
z ktorých sme si vybrali jeden: „Z detí z ulice deti zo školy“. Autorkou projektu  
bola rehoľná sestra Mary Killeen, projekt bol určený pre deti v okrajových  
štvrtiach mesta Nairobi v Keni. Do prvého ročníka DOBREJ NOVINY sa zapojilo  
takmer 3000 koledníkov (238 skupiniek) zo 104 farností a vykoledovali sme spo-
lu 1 123 718,70 Sk. Všetko dopadlo nad naše očakávanie. Preto sme sa rozhodli  
na celoslovenskej rade eRka v DOBREJ NOVINE pokračovať. 
   

Základné míľniky z histórie DN:
1. ROčNÍK 1995 / 1996•	 3 000 detí a mladých ľudí sa prvýkrát vydalo ohlasovať radostnú zvesť  
 o narodení Krista a zároveň tak podať pomocnú deťom na africkom  
 kontinente
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• prvé kurzy pre zodpovedné osoby• podporený prvý projekt pre deti ulice v Nairobi• prvá návšteva projektového partnera – sestry Mary Killeenovej • vydané prvé Dobré noviny Dobrej noviny 

2. ROčNÍK 1996 / 1997• vznik komisie Dobrej noviny

3. ROčNÍK 1997 / 1998• prvýkrát sa uskutočnili sväté omše spojené s vyslaním koledníkov v Banskej  
 Bystrici, Nitre  a Spišskej Novej Vsi 
• prvá projektová cesta do Ugandy, Kene a Sudánu – Maroš Čaučík• Dobrá novina prvýkrát podporila Sudán

4. ROčNÍK 1998 / 1999• prvýkrát sa uskutočnili stretnutia Zodpovedných osôb koledujúcich farností • slovenských koledníkov prvý raz prijal rakúsky prezident Thomas Klestil 

5. ROčNÍK 1999 / 2000• Dobrá novina získala ocenenie Srdce na dlani, ktoré udelila SAIA pod záštitou
 prezidenta Slovenskej republiky • koledníkov prvýkrát prijal slovenský prezident Rudolf Schuster 

6. ROčNÍK 2000 / 2001• prvýkrát je vydaný Materiál pre zodpovedné osoby s námetmi na prípravu   
 koledovania 

7. ROčNÍK 2001 / 2002• Slovensko prvýkrát navštívil projektový partner zo Sudánu – kardinál Gabriel  
 Zubeir Wako • prvýkrát vydaný Koledník – pomôcka pre malých koledníkov• prvýkrát vyšiel monotematický Rebrík o Dobrej novine• prvýkrát sa uskutočnil rozvojový seminár Dobrej noviny

8. ROčNÍK 2002 / 2003• prvýkrát sa uskutočnila Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej • prví traja dobrovoľníci sa zúčastnili na dobrovoľníckom projekte
 eRka v Nairobi• Dobrá novina prvýkrát podporila projekt v Barbertone (Južná Afrika), v ktorom  
 pôsobí slovenská misonárka Františka  Olexová• vydané CD s koledami • natočený dokument o projektoch Dobrej noviny – Aj keď nemám takmer nič,  
 vidím, že Boh sa o mňa stará• vydaný bulletin Dobrej noviny v slovenskom a anglickom jazyku
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9. ROčNÍK 2003 / 2004• koledníkov prvýkrát prijal apoštolský nuncius Henryk Józef Nowacki• bola zaregistrovaná Rozvojová platforma mimovládnych organizácií, ktorej  
 zakladajúcim členom bolo eRko

10. ROčNÍK 2004 / 2005• Sv. Otec Ján Pavol II. udelil koledníkom DN svoje osobitné Apoštolské  
 požehnanie• koledníci DN získali Cenu Človeka v ohrození za pomoc krízovým oblastiam  
 sveta • vydaný dokument o desiatich ročníkoch Dobrej noviny – Povedz im Siyabonga 

11. ROčNÍK 2005 / 2006• prvýkrát sa do akcie zapojilo viac ako 1000 farností a filiálok na Slovensku• eRko za organizáciu DN získalo Cenu detského úsmevu

12. ROčNÍK 2006 / 2007• traja žurnalisti zo Slovenska sa zúčastnili na študijnej ceste v Keni v rámci  
 projektu “Budovanie podpory pre dosiahnutie Miléniových rozvojových  
 cieľov na Slovensku a v Rakúsku”• Slovensko navštívil projektový partner brat Dominika Jordana – riaditeľ  
 chlapčenskej strednej školy a centra pre chlapcov ulice v Nyeri • Slovensko navštívil projektový partner - biskup kenskej diecézy Lodwar  
 Patrik Harrington• štyria mladí ľudia z Kene – Anne Kihagi, Innocent Maloba, Gabriel 
 Munene a Anne Muthoni, pôsobiaci v rôznych projektoch navštívili 
 viaceré miesta na Slovensku a dvaja z nich sa podelili so svojimi  
 skúsenosťami na rozvojovom seminári „Deti zajtrajška“

13. ROčNÍK 2007 / 2008• prvýkrát sme mali možnosť prispieť na Dobrú novinu aj prostredníctvom  
 darcovskej SMS • eRko – HKSD realizovalo z finančných zdrojov Slovak Aid projekt „Učitelia pre  
 Južný Sudán“. Od augusta 2007 do decembra 2008 pôsobili na Strednej škole  
 v Mapuordite dvaja slovenskí učitelia• Mimovládne organizácie – Človek v ohrození, eRko – HKSD,  

 Nadácia Integra a Slovenská katolícka charita vydali verejnú  
 výzvu “SOS Keňa” na pomoc obyvateľom Kene zasiahnutými  
 povolebným násilím
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14. ROčNÍK 2008 / 2009• Vydali sme metodický materiál „Dobré správy“• vďaka projektu „Farby na živo“ navštívili Slovensko dvaja mladí 
umelci z Kene – Adam Masava Onyango a Dominik  Thongoi Kheseli

15. ROčNÍK 2009 / 2010

17

• po zavedení eura sme darcom ponechali možnosť prispieť na projekty DN  
 aj slovenskými korunami• Abdi Rach Huka a Evelyn Arusa Alusa – mladí ľudia zo slumov v rámci projektu  
 „Dary zo slumov“ prežili mesiac na  Slovensku• uskutočnil sa benefičný Koncert vďaky – poďakovanie darcom i koledníkom  
 za 15. rokov DN

16. ROčNÍK 2010 / 2011• ZO prvýkrát dostali oficiálne poverenie • Vydali sme publikáciu „Habari Njema Ndani Afrika“ o východoafrických kra- 
 jinách a podporovaných projektoch

17. ROčNÍK 2011/ 2012• v rámci Európskeho roka dobrovoľníctva sprístupnila ŽSSR a.s. v spolupráci  
 so ŽSR priestory vybraných vlakov a staníc na aktivity eRka - Dobrej Noviny• koledníci DN sa zapojili do Globálnej kampane za vzdelávanie v rámci  
 projektu End Exclusion

18. ROčNÍK 2012 / 2013• Projekt end Exclusion umožnil slovenskú premiéru dokumentárneho 
 filmu Body and Soul (Telo a duša) v rámci filmového festivalu  Jeden  svet. • Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny, získal 2. Júna 2012 pamätnú 
 medailu Vysokej školy sv. Alžbety za podporu projektov v rozvojových 
 krajinách. Maroš toto ocenenie venovali všetkým priaznivcomDobrej noviny• 22. januára 2013 sa eRko stalo členom medzinárodnej aliancie katolíckych  
 rozvojových organizácií CIDSE. Členovia CIDSE realizujú svoju pomoc  
 v 120 krajinách sveta. Spolupracujú v úsilí odstraňovania chudoby od roku  
 1967.• 4. decembra 2012 pri príležitostí medzinárodného dňa dobrovoľníkov,  
 v kategórii Dobrovoľníci v zahraničí získala ocenenie Srdce na dlani Ivana  
 Brajerová - Hamráková zo Smižian. Ivana bola dobrovoľníčkou Dobrej noviny  
 v Keni v lete v roku 2012.



1.6. VýsLEDKY DOBREJ NOVINY OD JEJ VzNIKU 

 Podľa rozhodnutia komisie Dobrej noviny je možné zo zbierky použiť 
12% na výdavky súvisiace s administráciou a s prípravou nového ročníka. 
Počas uplynulých šestnástich ročníkov Dobrej noviny tieto sumy spolu 
v jednotlivých rokoch nepresiahli 10% z celkového výnosu zbierky.  
Na projektové cesty a mnohé ďalšie výdavky spojené s organizovaním 
Dobrej noviny sa eRko stále snaží získať finančnú podporu od iných donorov, 
aby z vykoledovanej sumy mohlo byť čím viac prostriedkov použitých priamo 
v projektoch. 

VýsLEDKY DOBREJ NOVINY zA 18 ROKOV

Výsledky dobrej noViny za 18 rokoV

ročník počet 
komunít

počet
detí

počet 
dobrovoľníkov

navštívené
rodiny

výsledky 
zbierky €

výsledky 
zbierky SKK

1 104 2 366 586 37 300,64 € 1 123 719,00 Sk

2 205 4 106 1 174 16 234 81 040,93 € 2 441 439,00 Sk

3 304 6 827 1 903 26 696 143 155,78 € 4 312 711,00 Sk

4 421 9 229 2 304 36 488 215 799,14 € 6 501 165,00 Sk

5 508 12 194 3 136 47 507 239 156,81 € 7 204 838,00 Sk

6 538 13 702 3 447 57 773 280 461,00 € 8 449 168,00 Sk

7 689 14 969 3 778 56 334 315 647,18 € 9 509 187,00 Sk

8 747 16 119 3 960 56 009 339 416,65 € 10 225 266,00 Sk

9 913 19 586 4 519 70 923 376 367,62 € 11 338 451,00 Sk

10 982 20 108 4 782 72 407 399 720,18 € 12 041 970,00 Sk

11 962 20 268 4 570 72 414 484 498,81 € 14 596 011,00 Sk

12 1 096 20 719 4 792 77 378  562 106,22 € 16 934 012,00 Sk

13 1 157 20 544 4 913 78 394 706 805,18 € 21 293 213,00 Sk

14 1 191 20 732 5 302 78 747 748 130,80 € 22 538 188,54 Sk

15 1 284 21 540 5 270 80 914 884 998,72 € 26 661 471,74 Sk

16 1 291 20 384 5 152 76 094 848 476,73 € 25 561 209,97 Sk

17 1826 20937 5326 79917 910 750,77 € 27 437 277,69 Sk

18 1,268 21,503 5,235 77,466 869,891.81 € 26 206 360,67 Sk

celkom 8 443 724,98 € 254 375 658,61 Sk

 



2. CHCEME  
KOLEDOVAŤ. AKO NATO? 
2.1. ORGANIzÁCIA DOBREJ NOVINY 
(z pohľadu strediska Dobrej noviny)

 sTREDIsKO je počas koledníckej akcie a príprav na koledovanie pravidelne 
v kontakte so zodpovednými osobami prostredníctvom INformačníkov. 
INformačníky zasielame zodpovedným osobám štyrikrát ročne. Prostredníctvom 
INformačníkov sa zodpovené osoby dozvedia vždy aktuálne informácie o kur-
zoch, vzdelávacích seminároch a iných podujatiach, ktoré Dobrá novina ponúka. 

sEpTEmBER – otvorenie ročníka,  zodpovedné osoby dostávajú INformačník  
č. 1 – kde sú uvedené základné informácie o aktuálnom ročníku. Prílohou 
INformačníka je aj prihláška na koledovanie. Každá farnosť, ktorá sa do Dobrej 
noviny zapája, posiela každoročne prihlášku na koledovanie. Spolu s INformač- 
níkom zodpovedné osoby dostávajú Dobré noviny Dobrej noviny, podľa 
počtu objednaných kusov (objednávajú si ich na kartičke, ktorú posielajú  
po skončení koledovania).

OKTóBER – zodpoveným osobám zasielame INformačník č. 2, s informá-
ciami o presných miestach stretnutí zodpovedných osôb, ktoré sa konajú 
každoročne v novembri. Pre tých, ktorí sa nezúčastnia stretnutí ani kurzov je  
v INformačníku vložená návratka na objednanie materiálov na koledovanie. 
Spolu s INformačníkom zodpovedné osoby dostávajú vzdelávací materiál k té- 
me ročníka, ktorý je využiteľný pri príprave na koledovanie na stretkách.  
Spolu s materiálmi na koledovanie zodpovedné osoby dostávajú aj informácie  
o projektoch, ktoré budú podporené z daného ročníka.

NOVEmBER - DECEmBER – koncom novembra alebo, začiatkom decem-
bra zodpovedné osoby dostávajú INformačník č. 3, kde sú presné informá-
cie o svätých omšiach spojených s vyslaním koledníkov, spolu s ním je zaslaná  
do farnosti kartička, ktorú po koledovaní zodpovedné osoby zasielajú na stre- 
disko s výsledkami koledovania a poštová poukážka na zaslanie vyzbieranej 
sumy. Po odoslaní kartičky s výsledkami koledovania zodpovedné osoby dostanú 
darčeky pre koledníkov podľa počtu, ktorý je uvedený na kartičke. Koledovanie 
sa uskutočňuje v termíne 24. december – 6. január.
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• oboznámenie sa s projektmi podporovanými z prostriedkov  
 zbierky • vzájomná výmena skúsenosti a informácií• osobný kontakt sekretariátu Dobrej noviny i členov komisie 
 so zodpovednými osobami

FEBRUÁR – mAREC – po celkovom ukončení zbierky, zasielame zodpoved-
ným osobám INformačník č. 4, kde sú informácie o uzavretí ročníka, celkové 
výsledky koledovania a ďalšie potrebné informácie. V INformačníku sú uvedené 
aj základné informácie o Púti detí, ktorá sa uskutočňuje každoročne v máji.  
So zodpovednými osobami komunikujeme aj prostredníctvom mailov, face- 
booku. Pravidelne prinášame správy, informácie a novinky na našej webovej 
stránke www.dobranovina.sk.

V priebehu roka pripravujeme:

Rozvojový seminár Dobrej noviny 
• odborný seminár týkajúci sa rozvojovej problematiky

• pozdvihnutie povedomia rozvojovej problematiky

Kurzy pre nové zodpovedné osoby (v mesiaci november, zvyčajne 1. a 3. týždeň)
• zaškolenie nových ZO, získanie oficiálneho poverenia 

• získanie informácií o príprave a organizácií koledovania

• rozvojové vzdelávanie

• informácie o podporovaných projektoch a využití prostriedkov zbierky DN

• informácie o propagačných a metodických materiáloch

• praktické podnety pre zhotovenie koledníckeho programu, kostýmov...

• získanie oficiálneho poverenia 

Stretnutia zodpovedných osôb (v polovici novembra)
• priestor  pre osobný kontakt medzi zodpovednými 
 osobami navzájom a členmi komisie DN

• získanie informácií o aktuálnom ročníku 

• predstavenie nových metodických materiálov



• povzbudenie a prevzatie propagačných  
 materiálov

Sväté omše spojené s vyslaním koledníkov (3. Adventná nedeľa)
• slávnostné požehnanie a vyslanie koledníkov o. biskupmi

• povzbudenie koledníkov

• aktívne zapojenie sa do života cirkvi

Misijné púte detí (máj)

• poďakovanie koledníkom za nasadenie  počas koledovania 

• umožniť deťom zážitkovo prežiť misijný rozmer Cirkvi v rámci spoločenstva  
 s inými deťmi

• prezentovanie  vzdelávacieho a rozvojového aspektu eRka navonok

Každoročne začiatkom roka zástupcov koledníkov prijíma aj prezident  
republiky. Kolednícke skupinky, ktoré budú zastupovať diecézy na stretnutí,  
navrhujú eRkári na svojich územných radách a zodpovedné osoby na stretnu- 
tiach zodpovedných osôb. Každý rok môžu byť vybraté tri skupinky koledníkov  
z troch diecéz. Ďalší rok sa diecézy prestriedajú. 

2.2. ORGANIzÁCIA DOBREJ NOVINY 
(z pohľadu zodpovedných osôb)

sEpTEmBER – zodpovedné osoby spolu s INformačníkom č. 1 dostávajú aj tla- 
čivo prihlášky na koledovanie. Zodpovedné osoby za svoju farnosť vypíšu 
prihlášku, vyžiadajú si povolenie od kňaza, ktorý ho vyjadrí svojim podpi-
som na prihláške. Vyplnenú prihlášku odošlú čo najskôr na adresu strediska  
Dobrej noviny. Zodpovedné osoby zasielajú prihlášku každoročne pre aktuál-
ny ročník. Spolu s INformačníkom dostávajú Dobré noviny Dobrej noviny, podľa  
počtu objednaných kusov (objednávajú si ich na kartičke, ktorú posielajú  
po skončení koledovania).  Dobré noviny Dobrej noviny prinášajú spätnú väzbu 
na predchádzajúci ročník, obsahujú rôzne podnety a motivácie do nastávajúceho 
ročníka. Sú určené predovšetkým koledníkom a ich rodinám. Je možné ponúk- 
nuť ich aj širšej verejnosti, ak má záujem o dobronovinové dianie a projekty. 

• získanie informácií o svätých omšiach spojených s vyslaním koledníkov, resp.  
 ich príprava
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OKTóBER – zodpovedné osoby dostávajú vzdelávací materiál k téme ročníka, 
ktorý je využiteľný pri príprave na koledovanie na stretkách. Vzdelávacie a me-
todické materiály dávame v počte 1 kus na 3 skupinky. Inšpirujte sa! Vyberte si 
stretká, ktoré vás oslovia a urobte ich s deťmi! S materiálmi na koledovanie zod-
povedné osoby dostávajú aj informácie o projektoch, ktoré budú podporené  
z daného ročníka.

NOVEmBER  – prihláste sa na kurzy pre nové zodpovedné osoby, alebo príď- 
te na stretnutia zodpovedných osôb. Máte jedinečnú príležitosť pre osob- 
né stretnutia so zodpovednými osobami vo vašej diecéze. Zároveň nám po- 
môžete pri distribúcii propagačných materiálov. Zodpovedné osoby, ktoré 
sa nezúčastnia stretnutí ani kurzov, vypíšu a odošlú návratku na objednanie 
materiálov na koledovanie. Návratku môžu odoslať poštou alebo elektro- 
nicky. Zodpovené osoby, ktoré prihlásili svoju farnosť na koledovanie majú 
možnosť pozvať si do farnosti niektorého z dobrovoľníkov, ktorí strávili leto  
v projektoch v Keni. 

DECEmBER – zúčastnite sa s deťmi na Sv. omšiach spojených s vyslaním 
koledníkov vo svojej diecéze. Viac informácii nájdete v INformačník č. 3 i na web- 
stránke Dobrej noviny. Termín koledovania si určuje každá farnosť individuálne 
v čase medzi 24. decembrom a 6. januárom. Nech koledovanie prinesie svoje  
dobré ovocie do vašej farnosti i medzi ľuďmi, ktorých podporujeme a nosíme  
vo svojich srdciach. Po koledovaní nám zašlite čo najskôr kartičku „Prehľad 
údajov koledovania“. Kartičku je možné odoslať poštou, alebo elektro-
nicky. Po zaslaní kartičky s výsledkami koledovania zodpovedné osoby dostanú 
darčeky pre koledníkov podľa počtu, ktorý je uvedený na kartičke. Vykoledo-
vané peniaze odošlite prosím do 10 dní po skončení koledovania, najneskôr  
do 16.1.

FEBRUÁR – mAREC – po celkovom ukončení zbierky dostanú všetky zodpo- 
vedné osoby celkový prehľad výsledkov koledovania spolu s prehľadom zapo- 
jených farností a filiálok za svoju diecézu. Zároveň bude v poslednom Informač- 
  níku zverejnený presný termín Púte detí, príďte spolu s deťmi!

Komunikovať so strediskom Dobrej noviny môžete 
prostredníctvom pošty, e-mailov, facebooku, 
alebo telefonicky 02/20 44 52 54, 0908/183 410, 
(stačí ak nás prezvoníte na niektorom z mobil-
ných telefónov, zavoláme vám späť).



2.3. pRIEBEh DOBREJ  
NOVINY VO FARNOsTI

 Hlavnou časťou DOBREJ NOVINY (DN) je koledovanie, ktoré sa odohrá-
va vo farnostiach. Koledovanie je zvyk, ktorý u nás niekde ešte pretrváva, ale  
na viacerých miestach to bude niečo, čo bude treba obnoviť. Nevieme, ako to je  
u vás. Ak sa rozhodete koledovať, bude potrebné prispôsobiť sa tomu, čo u vás  
už existuje, alebo ešte neexistuje. Ak by ste potrebovali pomôcť a poradiť sa,  
ozvite sa na stredisko. Na vás záleží ako u vás DN prebehne, ako ju naplánujete, 
ako oslovíte ľudí.

Usporiadanie a priebeh má zodpovedať situácii vo farnosti. Úspech celej akcie 
závisí od spolupráce účinkujúcich navzájom i od oslovenia a informovania far-
ského spoločenstva. Je potrebný celý rad príprav. Vyžaduje sa preto správne 
časové zadelenie jednotlivých prípravných krokov. 

Rozhodli sme sa. Ideme do toho!
Celý advent máš na to, aby si s deťmi nacvičil na stretkách koledovanie. Dôležité 
je nie len ho nacvičiť, ale najskôr deti pre koledovanie oduševniť. Ešte pred 
nacvičovaním môžeš pripraviť stretká na tému DN. Deťom by si sa mal snažiť 
čím viac povedať o deťoch, pre ktoré peniaze zbierame, teda prečo koledujeme.  
Motiváciou pre deti môže byť aj to, že nekoledujete len vy, ale veľa detských sku-
piniek na Slovensku i v iných krajinách.

Aby sme predišli nedorozumeniam, skôr ako začnete s prípravami,  
je dôležité
• Požiadať kňaza o súhlas organizovať Dobrú novinu vo farnosti.

• Prihlásiť farnosť do Dobrej noviny a odoslaním prihlášky (aj s podpisom  
 kňaza).

NA ČO NEZABUDNÚŤ V ČASOVOM PLÁNOVANÍ:

Pred koledovaním 
• Objednať materiály Dobrej noviny (plagáty, letáky...)

• Nájsť  a vyškoliť sprevádzajúce osoby a zorganizovať kolednícke skupinky

• Motivovať SO k pravidelnému stretávaniu s koledníckou skupinkou a k príprave  
 na koledovanie 

• Dohodnúť termín koledovania a požiadať kňaza o jeho vyhlásenie
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• Vyhlásiť opakovane Dobrú novinu vo farských oznamoch a zorganizovať  
 prihlasovanie domácností.

• Vyvesiť plagáty a ďalšie propagačné materiály vo farnosti. 

• Rozdať skupinkám materiály na koledovanie (letáky, preukazy).

• Pripravovať sa na koledovanie:

 So sprevádzajúcimi osobami – včas odovzdať informácie o Dobrej novine,  
 podporovaných projektoch, metodické  materiály, koledníčky...

 S deťmi – motivovať ich na koledovanie, naplánovať stretnutia počas Adventu, 
  zostaviť kolednícky program, pripraviť kostýmy...

Počas koledovania 
• Mať k dispozícii adresy a telefónne čísla všetkých sprevádzajúcich osôb  
 a pomocníkov.

• Zaznamenávať si priebeh koledovania.

• Urobiť pár alebo veľmi veľa milých fotografií.

• Odpovedať na otázky darcov.

• Zostať v kontakte s kňazom.

Po koledovaní 
• Spočítať vyzbierané peniaze, odporúčame spolu s deťmi.

• Zaslať vyzbierané peniaze i informácie o výsledkoch koledovania eRku – 
 Dobrej novine (do 10 dní).

• Oznámiť výsledok zbierky a poďakovať sa vo farnosti (vo farských ozna- 
 moch, ďakovnou kartou).

• Zorganizovať spolu s ostatnými pokolednícke stretnutie a odovzdanie  
 darčekov koledníkom.

• Tešiť sa na ďalší ročník!



Väčšina farností postupuje pri vyhlásení 
DN nasledovne: 
• Po dohode s kňazom, že môžeme koledovať, sa spolu s deťmi pripravujeme  
 na koledovanie. Dôležité je, aby sme vedeli koľko skupiniek bude koledovať 
 - či môžeme koledovanie ponúknuť celej farnosti. Začiatkom adventu môžeme  
 farnosť oboznámiť s DN (čo DN je a jej predbežný priebeh v našej farnosti).  
 Ohlásime, že bude možnosť prihlásiť si návštevu koledníkov. V 3. adventnú  
 nedeľu vysvetlíme spôsob prihlasovania (zapisovanie sa na zoznamy po svätej  
 omši) a termín, do ktorého sa treba prihlásiť. Po skončení prihlasovania  
 ZO spolu so SO urobia plán farnosti a rozdelia pre skupinky ulice a domy.  
 Plán s termínom koledovania môžeme dať kňazovi vyhlásiť pri sv. omši, alebo  
 aspoň dáme informáciu darcom v ktoré dni a hodiny koledovať pôjdeme. 

• Ak sa rozhodneme urobiť plán farnosti, treba označiť trasy jednotlivých  
 skupín a určiť približný časový harmonogram. Tento plán treba dať na miesto,  
 kde ho prečíta čo najviac ľudí, napr. obecný úrad, pri obchodoch, pri kostole,  
 v bytovkách na informačný lístok ku vchodu. Pred vyvesením poprosme  
 o povolenie!

• Pre väčšiu informovanosť darcov môžeme ponúknuť vo farnosti premiet- 
 nutie filmov o podporených projektoch, ktoré DN ponúka. 

2.4. DOLEŽITÉ OsOBY DOBREJ NOVINY 

 To, že kolednícka akcia Dobrá novina prináša už niekoľko rokov radostnú 
zvesť do rodín i materiálnu pomoc núdznym v afrických krajinách, je spoločným 
dielom mnohých dobrovoľníkov, ktorí venujú každoročne svoj čas jej príprave  
a realizácii. Dôležitými osobami Dobrej noviny sú DETI – hlavní aktéri kole- 
dovania,ZODPOVEDNÉ OSOBY – osoby, ktorých úlohou je zorganizovať 
koledovanie v meste, či dedine a SPREVÁDZAJÚCE OSOBY, tie sa priamo 
zúčastňujú koledovania spolu s deťmi.

2.4.1. DETI 
 Sú hlavnými nositeľmi Dobrej noviny spolu so svojimi staršími kama-
rátmi - zodpovednými osobami a sprevádzajúcimi osobami. Chceme, aby zažili 
spoločenstvo, aby sa naučili solidarite, láske a zodpovednosti. Zároveň môžu 
svojou službou prieniesť radosť do mnohých sŕdc ľudí vo svojej farnosti  
ale i na vzdialenejšom africkom kontinente. A zároveň aj vďaka nim sa môže 
uchovať krásna tradícia koledovania.
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2.4.2. zODpOVEDNÉ OsOBY 
 Kolednícka akcia Dobrá novina sa uskutočňuje individuálne v jednotlivých 
farnostiach. V každej farnosti musí byť určená jedna zodpovedná osoba, ktorá  
má 18  a viac rokov. Sekretariát eRka a Dobrej noviny na podnet Ministerstva  
vnútra SR vystavuje všetkým ZO oficiálne poverenie. Každá ZO poverená vykoná-
vaním zbierky má byť pri koledovaní schopná na požiadanie preukázať sa pí-
somným poverením. Môže byť farnosť, v ktorej koleduje len jedna skupinka, ale  
vo väčšine farností je to viac koledníckych skupiniek. Treba však, aby bol za farnosť 
zodpovedný jeden človek, ktorý sa bude kontaktovať s kňazom vo farnosti,  
so sprevádzajúcimi osobami a koledníkmi, verejnosťou a bude zodpovedný 
za zaslanie vyzbieraných financií na účet DN. Zodpovedné osoby dozerajú  
na úspešné uskutočnenie koledovania, koordinujú obsahové a organizačné  
úlohy pre koledovanie. 
 
Úlohy Zodpovednej osoby za Dobrú novinu vo farnosti
Zodpovedné osoby vo farnosti zodpovedajú za celý priebeh Dobrej noviny  
vo farnosti, ktorú zastupujú.

 Z toho vyplývajú viaceré povinnosti:

Kontakt so sprevádzajúcimi osobami
• snažia sa nájsť sprevádzajúce osoby, ktoré budú viesť skupinky detí pri prí- 
 pravách i počas koledovania

• pravidelne pracujú so sprevádzajúcimi osobami, vyškolia ich, odovzdávajú im  
 informácie o Dobrej novine, podporovaných projektoch a myšlienkach  
 Dobrej noviny

• plánujú spolu s ostatnými vedúcimi skupiniek Dobrú novinu vo farnosti,  
 termíny koledovania, spoločné stretnutia

• dostatočne včas odovzdávajú sprevádzajúcim osobám materiály na príp- 
 ravu Dobrej noviny, podporujú ich v prípravách na koledovanie a pri práci 

v stretkách s deťmi

• zabezpečia pre skupinky materiály potrebné pri koledovaní – preukaz,  
 letáky, koledníčky

• zodpovedajú za uskutočnenie plánu koledovania

• organizujú spolu s ostatnými poakciové stretnutie

• majú adresy a telefónne čísla všetky sprevádzajúce  
 osoby a pomocníkov

• vedú zápisy o priebehu koledníckej akcie



Kontakt s verejnosťou
• zabezpečujú vyhlásenie o organizovaní  
 Dobrej noviny vo farnosti, vyvesenie plagá- 
 tov v dostatočnom čase pred koledovaním

• sú kontaktným človekom pre zúčastnených na akcií

• organizujú prihlasovanie na koledovanie, informujú o čase a priebehu  
 koledovania

• zodpovedajú za oznámenie výsledku zbierky vo farnosti a poďakovanie  
 darcom (vo farských oznamoch a prostredníctvom ďakovnej karty)

• oboznamujú farnosť s aktuálnymi informáciami o Dobrej novine, prípadne  
 zodpovedajú na otázky darcov

Kontakt s kňazom
• žiadajú kňaza o dovolenie organizovať Dobrej noviny vo farnosti

• počas celej akcie s kňazom spolupracujú a podľa potreby ho informuje 
 o priebehu koledovania

• informujú kňaza o termínoch v ktorých chcú koledovanie uskutočniť

• žiadajú kňaza o vyhlásenie oznamov týkajúcich sa Dobrej noviny (na začiatku  
 a poďakovanie po ukončení zbierky)

Kontakt so strediskom Dobrej noviny
• na začiatku ročníka prihlasujú farnosť do Dobrej noviny

• sú kontaktným človekom na stredisko eRka

• pre celú farnosť objednávajú materiály na koledovanie

• zodpovedajú za poukázanie informácií, ktoré stredisko vyžaduje

• zodpovedajú za zaslanie peňazí po koledovaní v stanovenom termíne

Spravovanie financií
• spolu s deťmi, alebo sprevádzajúcimi osobami spočítajú vyzbierané peniaze

• sú zodpovedné za zúčtovanie vyzbieraných financií  a do 10 dní odošlú  
 vykoledované peniaze a výsledky zbierky zapísané na kartičke na stredisko.  
 Je dobré, aby po skončení koledovania spočítali peniaze deti, spolu so zod- 
 povednou osobou. 
 Zodpovedné osoby pošlú vyzbierané peniaze na účet DOBREJ NOVINY  
 č. účtu 4000713500/3100 poštovou poukážkou, alebo vložia ich priamo  
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 v banke. Do správy pre prijímateľa napíšu vykoledovanú sumu a názov  
 farnosti. Zodpovedné osoby zároveň vypíšu kartičku s údajmi o koledovaní  
 vo farnosti a pošlú ju na stredisko eRka – Dobrej noviny.

2.4.3. spREVÁDzAJÚCE OsOBY 

 Sprevádzajúcimi osobami pre koledníkov môžu byť vedúci spoločenstiev, 
alebo niekto, kto pracuje s deťmi. Musia to ale byť osoby, ktoré vedia s deťmi 
zaobchádzať, motivovať ich a vedia dať o Dobrej novine a použití daných peňazí 
informáciu. Sprevádzajú skupiny detí počas koledovania.

Sprevádzajúce osoby Dobrej noviny - vedúci stretiek, osoby pracujúce  
s deťmi:

• majú prístup k deťom,• pomáhajú s prípravou pred DN – okrem stretiek i poznávanie Dobrej noviny,• organizujú stretká .

Sprevádzajúce osoby spoločne so zodpovednými osobami vytvoria prehľad 
práce a časový plán pre koledovanie vo farnosti. 
Zadelia sa jednotlivé úlohy. Najlepšie je, keď sprevádzajúce osoby môžu byť  
vedúci detských spoločenstiev. Tí potom môžu lepšie komunikovať aj s rodičmi 
detí, lebo sa už poznajú. Ak sú sprevádzajúce osoby tí ľudia, ktorí nemajú  
skupinku detí, mali by sa oni spolu s koledníkmi pripravovať na Dobrú novinu. 
 Je to čas na vzájomné spoznávanie sa. Pred tým, ako začnú mať s deťmi stret-
ká, by mali oni sami čím viac o Dobrej novine vedieť, aby mohli oduševniť deti.  
Sprevádzajúce osoby musia mať všeobecný prehľad o Dobrej novine: mali by 
vedieť o čom Dobrá novina je, poznať priebeh akcie vo farnosti, vedieť infor- 
movať o projektoch pre ktoré sa bude koledovať, mať prehľad čo obsahuje  
letáčik... Dobré je začať najprv stretkami v ktorých deti oboznámime s Afrikou,  
s krajinou pre ktorú budeme koledovať, mali by sme si porozprávať, prečo je kole-
dovanie dobré a ako môžeme my pomáhať iným deťom.

Úlohy sprevádzajúcich osôb:
• plánovať spolu so ZO uskutočnenie akcie vo farnosti

• pravidelne sa stretávať s deťmi, vhodnou formou im sprost- 
 redovať informácie o DN 

• pripravovať  kolednícku skupinku na koledovanie

• informovať a pripomínať deťom a ich rodičom kole 
 dovanie (termíny)

• pomáhať deťom pri obliekaní a maskovaní



• zjednotiť sa s deťmi na trase a časovom pláne

• dávať pozor, aby si deti všetko vzali so sebou

• podporiť deti v núdzových prípadochv prednese a piesňach

• po ceste motivovať a ak treba utešovať deti, dbajú nato, aby mala skupinka  
 všetko potrebné (letáky, preukazy, texty, hviezdu alebo betlehem, kriedu...)  

• dávať informácie o DN a použití zozbieraných peňazí

2.4.4. DOBRONOVINOVÁ KOmIsIA
 „Uvedomujúc si zodpovednosť kresťana za všetkých slabých, biednych 
a utláčaných na celom svete, najmä však v menej rozvinutých krajinách, organi-
zuje eRko – Hnutie kresťanských spoločentiev detí vo vianočnom období koledo-
vanie spojené so zbierkou pre rozvojové projekty partnerov v týchto krajinách.“ 

(Z preambuly štatútu dobronovinovej komisie)

V DN komisii majú zastúpenie dvaja zástupcovia z každej diecézy na Sloven-
sku, okrem nich je členom DN komisie osobitne volený predseda DN komisie. 
Zástupcov vymenúva Celoslovenská rada eRka, na základe návrhov príslušných 
diecéznych územných rád. Kandidáti musia spĺňať nasledovné podmienky: vek 
nad 18 rokov, členstvo v eRku a aktívna účasť na aktivitách DN minimálne 2 roky. 
Členstvo v DN komisii vrátane pozície predsedu DN komisie je dobrovoľnícka 
funkcia, do ktorej členovia DN komisie vkladajú svoje schopnosti i kus svojho  
srdca na volebné obdobie 3 rokov. Riaditeľ, projektový manažér DN a koordinátor 
DN sú stálymi zamestnancami eRka, ktorí sa venujú úlohám spojeným s fungo-
vaním Dobrej noviny na plný pracovný úväzok.

Predseda DN komisie
Úlohou predsedu DN komisie je v spolupráci so zamestnancami Dobrej noviny 
zostavovať program zasadnutí DN komisie a viesť jej zasadnutia. Predseda DN 
komisie spolu so zamestnancami Dobrej noviny zodpovedá za celý priebeh koled-
níckej akcie Dobrá novina. 

Dobronovinová komisia zasadá minimálne 3-krát v kalendárnom roku, 
väčšinou ide o celovíkendové stretnutia. Medzi hlavné úlohy DN komisie patrí 
predovšetkým prijímanie dôležitých rozhodnutí súvisiacich s fungovaním Do-
brej noviny, schvaľovanie finančnej podpory pre jednotlivé projekty na základe  
kritérií Dobrej noviny a schvaľovanie rozpočtu DN a kontrola jeho plnenia.  
DN komisia zodpovedá aj za prípravu a priebeh koledníckej akcie v regiónoch. 
Zabezpečuje a pomáha organizovať kurzy pre zodpovedné osoby, stretnutia  
pre zodpovedné osoby a vysielacie pobožnosti vo svojich diecézach.
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     3.   MATERIÁLY  
   DOBREJ NOVINY 
 Aby sa práca pri príprave a realizácii koledovania uľahčila, zo sekretariátu DN 
zabezpečujeme distribúciu materiálov, ktorých obsah a účel použitia ti chceme 
opísať na týchto stranách.

3.1. pROpAGAčNÉ mATERIÁLY DOBREJ NOVINY

 Sú to materiály zostavené a aktualizované pre každý nový ročník DN.  
Materiály si ZO môže prevziať na stretnutí ZO, alebo na kurze pre nové ZO v no-
vembri, alebo na požiadanie je možné zaslať ich poštou zo strediska DN. Pod-
mienkou získania týchto materiálov je doručená prihláška na koledovanie  
a návratka s uvedenými počtami žiadaných materiálov.

pLAGÁT DOBREJ NOVINY
Odporúčame vyvesiť na nástenkách a v skrinkách kostolov a iných prístupných 
miestach. Má upozorniť na skutočnosť, že vo farnosti prebieha DN. Odporúčame 
dopísať do plagát (resp. na osobitý hárok) informácie špecifické pre vašu farnosť 
(dátum a čas koledovania).

ďAKOVNÁ KARTA 
Materiál určený na poďakovanie darcom po skončení koledovania. Nezabud-
nite dopísať údaje o priebehu zbierky vo vašej farnosti. Odporúčame upevniť  
na  výveskách, v skrinkách, alebo na iných prístupných miestach.

LETÁK DO RODÍN
Koledníci rozdávajú letáky pri návšteve domov. Leták obsahuje stručný popis pro-
jektov, informuje o použití peňazí a o organizátorovi akcie. Považujeme sa veľmi 
dôležité, aby prispievajúci boli informovaný.

pREUKAz DN
Každá kolednícka skupina Dobrej noviny má preukaz s odtlačkom pečiatky 
nalepený na uzavretej pokladničke. O tom, že kolednícke skupinky DN budú 
označené preukazom, ZO vopred oboznámi darcov.
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mATERIÁL O pROJEKTOCh 
Je určený hlavne pre zodpovedné osoby, sprevádzajúce osoby a koledníkov,  
aby mali prehľadnú informáciu o tom, aké projekty budú podporené z aktuál-
neho ročníka zbierky DN. Obsahuje viac informácií o projektoch, ako uvádzame  
v letáku.

KOLEDNÍK DN
Je informačný letáčik pre deti, ktoré koledujú. Obsahuje niekoľko nových  
informácií o DN, zaujímavé doplňovačky, informačnú stránku o koledovaní  
(kde, kedy, kontakt na vedúceho skupinky...).

mETODICKý mATERIÁL DOBREJ NOVINY
Slúži na priblíženie ročnej témy Dobrej noviny. Vedúci, ktorý pripravuje deti  
na koledovanie v ňom môže nájsť rôzne inšpiratívne  návrhy na stretká, koled-
nícky program, scenár na jasličkovú slávnosť, niekoľko kolied a mnoho iných prak-
tických vecí k príprave na koledovanie. 

DOBRÉ NOVINY DOBREJ NOVINY
DN DN slúžia ako spätná väzba k uplynulému ročníku a motivácia do nastávajú- 
ceho ročníka. Vychádzajú raz ročne a sú prioritne určené koledníkom a darcom. 

DARčEK 
eRko ďakuje deťom a všetkým zúčastneným za ich spoluprácu  
pri DOBREJ NOVINE. Pre každé dieťa, SO, ZO, pomocníka sa snažíme 
zabezpečiť malý darček. Darčeky odosielame zodpovednej osobe 
po nahlásení výsledku zbierky a počtu zúčastnených na stredisko.

3.2. mETODICKÉ mATERIÁLY DOBREJ NOVINY 

 Okrem „tzv. každoročných materiálov“, ktoré dostane každá ZO, máme  
k dispozícii aj tzv. „dlhodobé materiály“ na priblíženie projektov, pre ktoré 
koledujeme. Sú určené ZO, SO i pre širšiu verejnosť (napr. pre učiteľov,  
katechétov...):

pRÍRUčKA DOBREJ NOVINY  
Pomôcka pre zodpovedné osoby a sprevádzajúce osoby pri príprave na ko-
ledovanie vo farnosti. Ponúka všeobecné informácie o DOBREJ NOVINE.  
Obsahuje návod na prípravu, námety na kolednícky program, prvky  
pre bohoslužbu ...
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PRÍRUČKA DOBRÉ SPRÁVY
Dobré správy prinášajú pohľady do Kene, Sudánu a Ugan-
dy v kontexte Miléniových rozvojových cieľov. Ambíciou  

autorov nie je nariekať nad problémami afrických krajín, napriek tomu,  
že spomínané ciele nebudú v Afrike ešte dlho splnené. Naopak – prinášame 
dobré správy o tých, ktorí denne zápasia s ťažkosťami a problémami.  
Nie vždy síce vyhrávajú, ale ich odvážny zápas stojí za povšimnutie.

PRÍRUČKA LEPŠÍ SVET
V tejto príručke vám ponúkame širšie rozpracovanú tému Miléniových rozvo-
jových cieľov (MRC). Veľká časť obsahu je prepojená s Afrikou, najmä s Keňou,  
keďže práve v tomto regióne má eRko partnerov, veľa skúseností v rámci kampane  
Dobrá novina a vlastnej rozvojovej spolupráce. Našou snahou je priniesť deťom 
skutočné príbehy z rozvojových krajín, príťažlivé metódy, zaujímavé fakty, akti- 
vity a motivačné prílohy. Veríme, že materiál pozitívne podnieti vás i deti nielen  
na pasívny záujem o rozvojové témy, ale aj na konkrétne aktivity… aby bol lepší 
svet. 

PUBLIKÁCIA HABARI NJEMA NDANI AFRIKA
V rámci projektu „Zvýšenie povedomia o situácii v Afrike“ sa nám podarilo 
pripraviť informačno-motivačný materiál pre mladých Habari Njema Ndani 
Afrika (po svahilski Dobrá novina v Afrike). Hlavnou časťou materiálu je publi- 
kácia zameraná na štyri africké krajiny – Etiópiu, Ugandu, Sudán a Keňu ako  
projekty, ktoré tu podporuje Dobrá novina s množstvom fotografii. Nájdete tu 
tiež 4 pohľadnice, fotoprílohu s 10 fotografiami formátu A4 a veľkú geografickú 
aj politickú mapu Afriky.  

PRÍRUČKA DARY ZO SLUMOV NAIROBI
V príručke prinášame námety na rôzne aktivity. Tento vzdelávací materiál je  
zameraný najmä na slumy v Nairobi. Nie je postavený na problémoch, ťažkostiach 
a neustále opakovaných obrazoch biedy miliónov obyvateľov slumov. Zákla-
dom je predstavenie potenciálu samotných komunít žijúcich v slumoch – 
ich sily, energie a schopnosti. Príručka je voľne prístupná aj na www.dobranovina.
sk/dary a je prepojená s filmovým DVD a s materiálom Slum v škatuli. V materiáli 
„Slum v škatuli“ nájdete rôzne predmety zo slumov (napr. topánky z pneumatík, 
zmenšený model variča na uhlie, ktorý sa používa v slume,masajskú šatku  atď.)  
a sadu 25 fotografií z nairobských slumov. Môžu byť pre vás inšpiráciou na príp- 
ravu vlastnej výstavy o živote v slumoch. Samozrejme, takúto výstavu môžete 
doplniť ďalšími vecami, ktoré spoločne vyrobíte v triede alebo na stretku.  
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Ak by ste mali záujem zapožičať s materiál Slum v škatuli s jednotlivými pred-
metmi z Kene - ozvite sa nám na stredisko DN.

3.3. AUDIO-VIzUÁLNE mATERIÁLY

DVD „DARY SLUMOV“ 
S piatimi novými filmami prinášajúcimi nové pohľady na životy ľudí v slumoch  
v Nairobi.

DVD „DOTYKY AFRIKY“
4 filmy z dvoch afrických krajín – Kene a Sudánu. Výpovede ľudí, ktorých sa Afrika 
hlboko a osobne dotkla.

DVD DOSTAŤ ŠANCU
Film predstavuje príbehy deti a mladých ľudí z Kene. Prináša silné posolstvo  
o tom, ako sa s malými prostriedkami a v ťažkých podmienkach dá dosiahnuť 
zdanlivo nemožné. 

DVD POVEDZ IM SIYABONGA
Dokument o desiatich ročníkoch Dobrej noviny, vydaný pri príležitosti 10. jubi- 
lea DN.

Ak máte záujem o niektorý z týchto materiálov, 
napíšte alebo zavolajte na stredisko eRka.

VHS MUNGU AKUBARIKI
Táto videokazeta približuje osudy detí žijúcich v slumoch a na uli-
ciach Nairobi a tiež nežištnú prácu misionárky Sr. Mary Killeen a jej 
spolupracovníkov.

CD S AFRICKÝMI PIESŇAMI ALEBO KOLEDAMI

SADA DIAPOZITÍVOV SO ZÁBERMI Z AFRIKY
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       4.   ROZVOJOVÉ  
    VZDELÁVANIE  
    V DOBREJ NOVINE 
 Aký je život ľudí, ktorým koledníci Dobrej noviny posielajú vyzbie- 
rané finančné prostriedky? Prečo im vlastne treba poskytovať pomocnú ruku?  
Ako môžeme my prispieť k riešeniu problémov v rozvojových krajinách?

Dobrá novina sa snaží prostredníctvom rozvojového vzdelávania priviesť 
deti a mladých k hlbšiemu porozumeniu rôznorodosti vo svete. Poukázať  
aj na existenciu viacerých nespravodlivostí vo svete a problémov s nimi spojených. 
Podnietiť, ku skúmaniu rozvojových a globálnych otázok a ich prepojenia s našim 
každodenným životom. Narúšaním sterotypov a podporou nezávislého, samo-
statného myslenia sa snaží pomôcť rozvíjať praktické zručnosti detí a mladých  
a prispieť k pozitívnym zmenám v spoločnosti.

Prostredníctvom viacerých materiálov a publikácií sa snažíme čo najvernejšie 
sprostredkovať obraz života obyvateľov tých komunít v ktorých Dobrá novina 
pomáha. Deťom a mladým, ktorí sa každoročne pripravujú na koledovanie, takto 
sprostredkúvame rôzne rozvojové témy o ktorých sa môžu rozprávať na svojich 
stretnutiach. Snažíme sa povzbudzovať a motivovať najmä deti a mladých aby sa 
chceli dozvedieť o živote v rozvojových krajinách viac a tak mali chuť angažovať 
sa aj v Dobrej novine.  Chceme, aby im boli blízky aj ľudia, ktorí sú im relatívne 
,,ďaleko”.

V posledných rokoch sa Dobrá novina zapojila do viacerých medzinárodných 
projektov rozvojového vzdelávania. Aj vďaka nim sa na koledníckych stretkách 
rozprávalo o Miléniových rozvojových cieľoch, živote postihnutých v rozvojových 
krajinách a o životnom prostredí a využívaní prírodných zdrojov. 
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5. PROJEKTOVÁ PRÁCA   
DOBREJ NOVINY
 Od svojho vzniku Dobrá novina podporila zo svojich zdrojov viac 
než 150 projektov zameraných na chudobných a núdznych. Sú to projekty  
z oblasti vzdelávania, zdravotníctva, zabezpečenia pitnej vody, výstavby a pod- 
pory škôl, nemocníc, podpora detí ulice, rozvoja drobného podnikania, odstra- 
ňovania analfabetizmu dospelých, technického zabezpečenia (solárne systémy, 
hygienické zariadenia). 

Naši partneri si túto pomoc veľmi vážia a sú svedkami zmien, ktoré prináša  
Dobrá novina. Za všetkých vyjadrenia aspoň troch z nich:

„Keď si spomeniem, aká bola situácia, keď sme projekt začínali, s tisíckami detí na ulici  
a keď vidím, ako je to dnes, s relatívne malým počtom detí na uliciach v našej 
časti mesta, cítim veľké zadosťučinenie. Je úžasné vidieť kedysi veľmi chudobných 
obyvateľov slumu Mukuru, ako si dôstojne zarábajú na živobytie. eRko bolo dôležitou 
súčasťou tejto transformácie“, povedala sestra Mary Killeen, zakladateľka pro-
jektu Mukuru Promotion Centre (MPC) v hlavnom meste Kene Nairobi pri oslave  
25. narodenín projektu.

„Za všetkých v nemocnici by som chcel poďakovať za podporu v rokoch  
2010 a 2011. Partnerstvo s eRkom je jedno z tých, ktoré si ceníme najviac. Podporujete  
operácie detí, ktoré ich zúfalo potrebujú, ale robíte aj niečo navyše: eRko prinieslo  
rodinám a deťom nádej, ktorú nemali,“ napísal nám Derek B. Johnson, výkonný 
riaditeľ Detskej nemocnice CURE v Mbale v Ugande.

„Rada by som vyjadrila svoju úprimnú vďačnosť eRku  za štedrosť a všetku  
pomoc Strednej škole komboniánov v Mapourdite. Bez tejto podpory by štan- 
dard vzdelávania veľmi trpel a my by sme nemohli mladým mužom  
a ženám poskytovať kvalitné vzdelávanie.” Toto je vyjadrenie sestry  
Philippy zo Strednej školy v Mapuourdite v Južnom Sudáne. 
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Kde sú ťažiskové oblasti spolupráce?
Dobrá novina podporuje rozvojové projekty na africkom kontinente. 
Ťažiskovými krajinami pomoci sú krajiny subsaharskej Afriky: Keňa,  
Južný Sudán, Uganda a Etiópia. Najviac projektov ročne podporíme  
najmä v Keni a Južnom Sudáne, kde už máme rozbehnutú dlhodobú  
spoluprácu. Od svojho vzniku však Dobrá novina podporila i projekty  
v Južnej Afrike, Mali, Nigérii, Zambii, Mozambiku a na Madagaskare.

V publikácii HABARI NJEMA NDANI AFRIKA – Dobrá novina v Afrike – nájdeš 
mapu Afriky s vyznačenými miestami, kde Dobrá novina podporila rozličné  
projekty.

Prečo sa Dobrá novina angažuje práve v Afrike?
Afrika je po Ázii druhý najväčší a druhý najľudnatejší kontinent. Na svojej ploche 
dokáže poňať celú Európu a severnú Ameriku dokopy. Počet obyvateľov Afriky  
od roku 1950 vzrástol päťnásobne - z vtedajších 221 miliónov dosiahol v roku 
2009 jednu miliardu.
Aj keď je to kontinent mimoriadne bohatý na prírodné zdroje, Afrika zostáva 
najchudobnejším a najmenej ekonomicky rozvinutým kontinentom na svete. 
Subsaharská Afrika je tiež najmenej úspešným regiónom v znižovaní chudoby.  
Zo 49 najmenej rozvinutých krajín sveta sa 33 nachádza na africkom kontinente.  

Angažujeme sa tu aj preto, že:
• sme presvedčení o tom, že každý človek má právo na dôstojný život 

• Afrika s jej ľuďmi je pre nás kontinent plný rozmanitosti a krásy

• Zažívame, že sa môžeme jeden od druhého veľa naučiť 

• prostredníctvom služby sa sami stávame lepšími ľuďmi

• chudobní a slabí sú pre nás inšpiráciou 

• cítime zodpovednosť jedného za druhého

• vo vzájomne prepojenom svete sa bohaté štáty (medzi ktoré patrí aj Sloven 
 sko) nemôžu tváriť, že sa ich chudoba iných netýka

• veríme, že každý z nás môže prispieť k tvorbe lepšieho a spravodlivejšieho 
 sveta

36



Aké projekty podporuje Dobrá novina?
Kritériá pre schvaľovanie projektov 
 Pomoc Dobrej noviny sa má dostať naozaj k tým, ktorí ju najviac potrebujú,  
a zároveň byť čo najúčinnejšia. Pri posudzovaní projektov sa berie do úvahy po-
moc človeku ako celostnej bytosti, s jeho telesnými, psychickými i duchovnými 
potrebami. Pri schvaľovaní projektov sa preto zvažujú viaceré kritériá. 

Projekty financované z Dobrej noviny majú byť:
• určené najslabším a najohrozenejším (deti, mladí, ženy, rodiny v núdzi, fyzicky  
 a mentálne postihnutí)

• zamerané základné ľudské potreby (pitná voda, vzdelanie, zdravotnícka  
 starostlivosť, dodržiavanie ľudských práv)

• vychádzajúce z miestnych potrieb a kultúry

• so silným rozvojovým aspektom a s dlhodobou perspektívou

Čo znamená rozvojový aspekt?
Staré čínske príslovie hovorí: „Daj chudobnému rybu a nasýtiš ho na jeden deň. 
Ak ho však naučíš, ako loviť ryby, nasýtiš ho na celý život.“ Tu kdesi je skrytá pod-
stata rozvojového aspektu projektovej práce. Našou snahou je podporovať také 
iniciatívy, ktoré nebudujú závislosť príjemcov na poskytovanej pomoci ale sa 
usilujú podporiť ich talenty a potenciál a postaviť ich na vlastné nohy. Preto len  
vo výnimočných prípadoch podporujeme priamu distribúciu potravín alebo 
šatstva. Projekty Dobrej noviny však môžu prispieť aj na nákup potravín v cen-
trách pre deti ulice či na výživový program v školách. Veľký význam prikladáme 
vzdelávacím projektom, od zabezpečenia prístupu detí k základnému vzdelaniu 
(výstavba škôl, renovácia tried, podpora sociálnych programov pri základných 
školách, vytvorenie knižníc na školách a pod.) až po remeselné centrá, kde sa 
môžu mladí vyučiť určitej profesii a neskôr si nájsť zamestnanie. 

Rozvojové projekty sa svojou podstatou líšia od humanitárnych 
projektov, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom v situácii krajnej núdze – 
v prípade extrémneho sucha, hladu, epidémie, prírodnej katastrofy  
či vojnového konfliktu. Takáto pomoc je zvyčajne krátkodobá a zame-
riava sa na distribúciu potravín, prikrývok, stanov, poskytnutie rýchlej 
zdravotnej pomoci a podobne. 
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Rozvojové projekty väčšinou trvajú niekoľko rokov, najmä ak sú zamerané  
na deti a mladých. Z tohto dôvodu podporuje Dobrá novina aj projekty, 
ktoré trvajú 3-4 roky – poskytuje tak projektovým partnerom finančnú  
istotu a umožňuje im sústrediť sa na konkrétnu prácu bez toho, aby 
museli veľa energie investovať do získavania peňazí potrebných na chod  
projektov. 

Kto sú naši projektoví partneri?
Dobrá novina nevysiela do projektov vlastných zamestnancov zo Slovenska,  
ale podporuje prácu miestnych ľudí, najmä miestnej Cirkvi. Sme presvedčení 
o tom, že lepšie poznajú situáciu v danej krajine, potreby ľudí a vedia nájsť 
najprimeranejšie riešenia. Zároveň tak umožňujeme našim partnerom učiť sa  
z vlastných skúseností.

Projektovými partnermi Dobrej noviny sú miestne diecézy, ktoré majú vlastné 
dlhodobé programy v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, komunitného rozvoja 
či práce s postihnutými. V tomto sa významne odlišujú od práci Katolíckej cirkvi 
na Slovensku, ktorá sa zameriava najmä na evanjelizačnú a pastoračnú prácu, 
nakoľko ostatné oblasti zabezpečuje štát. Vo väčšine afrických krajín Cirkev  
spravuje množstvo škôl, kliník, nemocníc a podobne a tak veľmi praktickým  
spôsobom ohlasuje Evanjelium. 

Projektovými partnermi sú tiež farnosti, rehoľné a misijné spoločenstvá, 
ktoré sa venujú núdznym podľa svojho poslania a charizmy. Ich práca by bola  
bez podpory zvonku často veľmi obmedzená. 

Okrem podpory miestnej Cirkvi spolupracujeme tiež s komunitnými a mimov-
ládnymi organizáciami, v ktorých sa angažujú laici, ktorým záleží na zmene 
spoločnosti, v ktorej žijú. Dobrá novina zásadne nepodporuje jednotlivcov  
ale organizácie. 

Aj takýmto spôsobom prispievame k povedomiu o tom, že sme súčasťou jednej 
všeobecnej Katolíckej cirkvi, prítomnej v rozličných krajinách a kontinentoch. 
Zároveň tak prakticky žijeme solidaritu s našimi núdznymi bratmi a sestrami. 
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Od nápadu k realizácii – Projektový cyklus
Čo predchádza zaslaniu peňazí?
Realizácii každého projektu predchádza podrobné projektové plánovanie, 
ktorého výsledkom je popis projektu. Tu je popísaná východisková situácia  
v danej krajine a regióne, cieľové skupiny, ich potreby, ciele projektu, plánované 
aktivity a navrhovaný rozpočet po položkách. Projektový návrh je potom pred-
metom diskusie, či už počas osobného stretnutia s vedúcimi projektu počas pro-
jektovej cesty, alebo prostredníctvom emailov či telefonicky. V prípade nových 
projektových partnerov zástupca Dobrej noviny partnera osobne navštívi, aby sa  
na mieste presvedčil o tom, čo robí a akým spôsobom pracuje. Projektové odd-
elenie Dobrej noviny následne pripraví popis projektu v slovenčine a predloží 
ho na schválenie Dobronovinovej komisii. Keď komisia projekt schváli, s pro-
jektovým partnerom podpíšeme Dohodu o projektovej spolupráci, v ktorej 
sú uvedené úlohy a zodpovednosti eRka aj projektového partnera. Následne 
zašleme na účet organizácie schválenú sumu a realizácia projektu sa môže začať. 
Projektový partner má povinnosť zaslať eRku pravidelné 6-mesačné obsa- 
hové a finančné správy, kde informuje o priebehu projektu, jeho výsledkoch 
i prípadných ťažkostiach.

Projektové cesty
Pracovníci Dobrej noviny sa snažia projekty pravidelne navštevovať a aj na mieste 
sa presvedčiť o tom, že vykoledované peniaze sú dobre použité a slúžia na pod-
poru ľudí v núdzi v súlade s projektovým návrhom. Projektová cesta je zároveň 
šancou priniesť fotografický či filmový materiál, ale aj zaznamenať osobné príbe-
hy konkrétnych ľudí, ktorí vďaka podpore Dobrej noviny zlepšili kvalitu svojho 
života.

Ako garantujeme, že sa peniaze dostanú na miesto?

Peniaze Dobrej noviny sú vždy posielané na oficiálny účet projektového 
partnera po tom, ako bola podpísaná Dohoda o projektovej spolupráci, 
v prípade viacročných projektov po schválení vecnej a finančnej správy 
o použití predchádzajúcej splátky. Projektový partner má povinnosť  
písomne potvrdiť, že dostali finančné prostriedky a zaslať kópiu výpisu 
bankového účtu. Všetky projektové výdavky musia byť kryté účtovnými 
dokladmi v súlade s pravidlami danej krajiny. 
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Všetci projektoví partneri nám zasielajú finančné správy a viacerí tiež 
správy od nezávislých auditorov, ktoré potvrdia primerané využitie zas-
laných peňazí.

Popis krajín a konkrétnych projektov
V roku 2010 sme vydali farebnú publikáciu HABARI NJEMA NDANI AFRIKA 
– Dobrá novina v Afrike, v ktorej bližšie popisujeme štyri projek-
tové krajiny – Sudán, Keňu, Ugandu a Etiópiu, rozvojové výzvy, 

ktorým čelia i projekty Dobrej noviny, ktoré sa stávajú ozajstnou dobrou no-
vinou pre mnohých ľudí v ich rozličných potrebách. Publikácia tiež obsa-
huje rozsiahly fotodokumentačný materiál a svedectvá ľudí, pochádzajúcich  
z rozličných prostredí. 
Publikácia bola vydaná z prostriedkov Európskej únie a Slovakaid a je k dispozícii 
na stredisku eRka.

Kde možno nájsť ďalšie informácie?
Konkrétne fakty o podporených projektoch nájdete každoročne v projektovom 
materiáli Dobrej noviny, v Dobrých novinách Dobrej noviny, aj na webových 
stránkach www.dobranovina.sk.  
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6. PROGRAM 
DOBROVOĽNÍCI PRE AFRIKU
 Program Dobrovoľníci pre Afriku sme začali v roku 2002 ako odpoveď  
na túžbu viacerých ľudí, ktorí mali záujem konkrétne sa zapojiť do projektov  
Dobrej noviny priamo v Afrike. V tom čase bolo na Slovensku len veľmi málo 
organizácií, ktoré mali nadviazanú akúkoľvek spoluprácu s partnermi v Afrike.  
Aj v rámci Dobrej noviny bolo len veľmi málo ľudí, ktorí mali možnosť navštíviť  
projekty, ktoré podporovala Dobrá novina. Preto sme sa po viacerých roz- 
mýšľaniach, rozhovoroch a modlitbách rozhodli začať v rámci Dobrej noviny  
pilotný dobrovoľnícky program, kde by mali záujemcovia možnosť konkrétne 
sa zapojiť do projektovej práce. Nakoľko v Keni sme mali už dobre rozbehnutú  
spoluprácu a naši partneri prejavili záujem prijať dobrovoľníkov zo Slovenska, 
prví traja dobrovoľníci odišli práve do Kene. Pracovali v projektoch zameraným 
na deti ulice v hlavnom meste Nairobi počas letných prázdninových mesiacov.  
Na základe ich pozitívnej spätnej väzby aj priaznivého hodnotenia partnerov sme 
sa rozhodli vo vysielaní dobrovoľníkov pokračovať. 

Program Dobrovoľníci pre Afriku sa odvtedy rozšíril a pokračuje dodnes. Celko-
vo sa nám podarilo vyslať 31 dobrovoľníkov. Okrem pôsobenia dobrovoľníkov  
v Keni pracovali v rokoch 2008 – 2009 traja dobrovoľníci v Južnej Afrike.  
V rokoch 2007 – 2009 sme boli dokonca schopní vyslať do Južného Sudánu dvoch 
učiteľov. 

Náklady spojené s prípravou a pobytom dobrovoľníkov boli vždy hradené 
prostredníctvom grantov s malým vlastným príspevkom dobrovoľníkov  
(okolo 200 Eur).  Príprava, vysielanie a sprevádzanie dobrovoľníkov  
predstavuje v súčasnosti jednu z troch hlavných aktivít Dobrej noviny.  
Jeho hlavným zámerom je umožniť tým, ktorí sa zapájajú do Dobrej 
noviny, oboznámiť sa s projektovou prácou v Keni a môcť sa osobne 
podieľať na budovaní solidarity a porozumenia medzi ľuďmi pochádza-
júcich z rozličných kontinentov, kultúr, sociálnych prostredí. Dobro- 
voľníci zároveň poskytujú spätnú väzbu o použití prostriedkov Dobrej 
noviny, napomáhajú vzájomnej komunikácii a po návrate na Slovensko 
aktívne participujú na rôznych aktivitách rozvojového vzdelávania.



Ciele programu Dobrovoľníci pre Afriku
• Umožniť tým, ktorí sa zapájajú do Dobrej noviny, oboznámiť sa s projektovou  
 prácou v Keni;

• Získať lepšie porozumenie o projektovej práci;

• Pokračujúca komunikácia s projektovými partnermi DN, zlepšenie vzájomných 
  vzťahov a upevnenie partnerstva;

• Posilnenie kapacít Dobrej noviny v oblasti projektovej rozvojovej práce;

• Poskytnúť spätnú väzbu o použití prostriedkov Dobrej noviny a o projektovej  
 práci;

• Zapojiť sa do rozvojového vzdelávania v rámci DN.

Čo je hlavnou náplňou práce dobrovoľníkov?
Dobrovoľníci sú umiestňovaní do projektov, ktoré podporuje Dobrá novina, 
zameraných najmä na prácu s deťmi a mladými. Môže sa jednať o zák- 
ladné či stredné školy pre chudobných, rehabilitačné centrá pre deti ulice  
a podobne. Tu sa zapájajú najmä do práce so slabšími žiakmi v rámci vyučovania 
(či už formálneho alebo neformálneho), prípravy voľnočasových aktivít a stá- 
vajú sa súčasťou každodenného života daného projektu.

Dobrovoľníci však pracovali aj v projektoch zameraných na ženy, spolupracovali 
pri príprave farského časopisu, príprave web stránky, propagačných materiálov, 
výučbe základov práce na počítači a pod. 

Aktuálne projekty pre daný ročník aj s predpokladanou náplňou práce budú 
zverejnené na web stránke Dobrej noviny. 

Ako prebieha dobrovoľnícky projekt? Čo je jeho súčasťou?
• Víkendové informačné stretnutie pre záujemcov o dobrovoľnícku prácu.  
 Na tomto stretnutí je možné sa stretnúť s niektorým z predchádzajúcich  
 dobrovoľníkov, bližšie tu predstavíme projektovú prácu Dobrej noviny v Keni  
 i dobrovoľnícky program. Tu sa tiež uskutoční osobný pohovor so všetkými  
 záujemcami.

• Dve víkendové prípravné stretnutia, kde vybraní dobrovoľníci dostanú  
 všetky potrebné praktické informácie ohľadom situácie v Keni, projektu  
 v ktorom budú pôsobiť, očkovania, poistenia, vybavovania víz, vreckových  
 peňazí, balenia sa pred odchodom, a iné.
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• Samotná dobrovoľnícka práca pozostáva z 3 mesiacov (zvyčajne  
 polovica júna – polovica septembra). Úvodný týždeň v Nairobi  
 je venovaný príprave na prácu v projekte a základnej orientácii  
 v novom meste, v novom kultúrnom prostredí, bezpečnosti, ako aj  
 informáciám a návštevám projektov podporovaných Dobrou novinou, 
 a krátkemu kurzu svahilského jazyka. Od druhého týždňa je už  
 dobrovoľník pridelený do konkrétneho projektu na základe jeho profes- 
 nej orientácie, záujmu, skúseností a potrieb projektových partnerov.

• Po návrate na Slovensko, v priebehu 2 mesiacov, absolvujú dobro- 
 voľníci Hodnotiace stretnutie, na ktorom sa môžu opäť stretnúť,  
 s odstupom času vyhodnotiť celý projekt od prípravy až po po návratovú 
 podporu a dohodnúť sa na ďalších spoločných aktivitách na Slovensku.

Kde možno nájsť ďalšie informácie?
Viac informácií možno nájsť na webových stránkach www.dobranovina.sk 
v sekcii Dobrovoľníci. Tu nájdete aj mnohé svedectvá predchádzajúcich 
dobrovoľníkov aj aktuálne informácie o programe. Rozhovory s dobrovoľníkmi 
tiež pravidelne uverejňujeme v Dobrých novinách Dobrej noviny.
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7. PRÍLOHY 

PRÍLOHA č. 1

Požehnanie a vyslanie koledníkov a požehnanie domov
 Uvádzame dve požehnania, ktoré sú schválené aj liturgickou komisiou. 
Môžu sa použiť nezávisle od seba. 
Vo väčších farnostiach môžu detské kolednícke skupinky pomôcť kňazovi  
pri návšteve rodín a pri ich požehnaní. Požehnanie domu je možnosť, ktorú tre-
ba s kňazom farnosti prerozprávať. Tam kde je zvykom, že kňaz chodí koledovať 
sám, je možné DN spojiť s týmto požehnaním, ale aj samostatne. Je dobré,  
ak požehnanie môže sprostred-kovať kňaz, ale je možnosť, aby jeho požehnanie 
sprostredkovali skupinky.

A. Požehnanie koledníkov
Vyslanie koledníkov sa môže robiť dvoma spôsobmi: 

• Deti sa môžu vyslať mimo sv. omše. Všetky koledujúce skupinky sa  
 stretnú v kostole a kňaz ich rozpošle odniesť zvesť o Kristovom narodení  
 do farnosti.

• Vyslanie sa môže robiť napr. aj pri jasličkovej pobožnosti. Na konci pobožnosti  
 sa koledníci predstavia, prípadne môžu byť zaradení aj do programu  
 pobožnosti.

Ak je tento obrad spojený so svätou omšou, nasleduje po modlitbe po prijímaní, 
a to od príhovoru po čítaní. Ak je tento obrad v omši, koná ho kňaz, ak je mimo 
omše, môže ho viesť aj diakon. Používa sa fialové alebo biele liturgické rúcho, 
podľa liturgického obdobia. Kňaz môže mať pluviál.

ÚVOD
Na úvod sa spieva vhodná pieseň. Potom kňaz povie:

 K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

 Ľ: Amen.

 K: Pokoj a láska, ktorú svojím narodením priniesol Ježiš na svet, nech je  
 s vami všetkými.

 Ľ: I s duchom tvojím.
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 K: Milí koledníci, bratia a sestry, v tieto dni myslíme na to, že Boh prišiel 

 k ľuďom. Prišiel ako malé dieťa. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.  
 Leží ako malé dieťa v jasliach. Osobitne sa takto približuje k deťom. Boh  
 chce mať blízko všetky deti. Dnes vysielame koledníkov, aby priniesli  
 do našich domovov pozdrav a požehnanie. (Koledníci prosia v domoch  
 o príspevok, ktorým môže naša farnosť pomôcť iným ľuďom. Naším  
 darom dávame ľuďom, ktorí pomoc nutne potrebujú, svetlo nádeje.) 

Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný text, alebo vyberie 
iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

  +  Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša Lk (2,1—14)
 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom 
svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa 
zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret  
do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal  
z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá 
bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila 
svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo 
pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci  
bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Páno-
va sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa! 
Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám  
v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: 
Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelo-
vi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva  
Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
 Počuli sme slovo Pánovo

Po evanjeliu môže nasledovať príhovor, (napr. takýto):

Milé deti! 
 

S radosťou oslavujeme narodenie Ježiša, nášho Spasiteľa, ktorý prišiel  
na tento svet z lásky k nám. S touto radosťou sa chceme navzájom podeliť  
a priniesť ju do našich domovov, nech k nám novonarodený Ježiš zavíta  

a zostane medzi nami prebývať.
Posilnime sa duchovnou nádejou, aby písmená C, M, B (Christus  
Mansionem Benedicat - Kristus nech žehná tento dom) - ktoré píšeme na 

46



dvere domovov, pripomínali Božiu lásku k nám.
Buďme aj my svetlom, ktoré osvecuje svet láskou, 
a zvestujme s jasajúcim srdcom radostnú zvesť o narodení 
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Pána.

Nasleduje pieseň, počas ktorej prinesú koledníci k oltáru kriedu na požehnanie.

POŽEHNANIE KRIEDY

 K:  Teraz požehnáme kriedu, ktorou budú koledníci  písať   
  na domové dvere.

 K:  Modlime sa.

  Dobrotivý Bože, požehnaj + túto kriedu,
  ktorou urobíme znak nad vchodom do našich príbytkov,
  daj, nech nezabudneme, že celý náš život patrí tomu,
  ktorý nás vykúpil. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

 Ľ: Amen.

Po modlitbe požehnania nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

 K: Bratia a sestry, milé deti, zložme si ruky na modlitbu a prosme Pána Ježiša  
 o jeho milosť a požehnanie. Veď on je Boží Syn, ktorý sa stal človekom  
 a narodil sa v Betleheme z Panny Márie.

1. Pane Ježišu, daruj zdravie a silu nášmu Svätému Otcovi M. i nášmu biskupovi  
 M.

2. Chráň rodiny našej farnosti, aby v nich vládol pokoj a tvoja láska.

3.  Žehnaj všetkých koledníkov, aby prišli dobre do všetkých domovov  
 a tešili sa z toho, že môžu ľuďom prinášať radosť.

4. Daj, aby opustené deti mohli radostnejšie prežívať svoje detstvo v kruhu 
  tých, ktorí im preukážu lásku.

5. Prosíme ťa za postihnuté deti v Afrike, aby sa im dostalo právo 
 na vzdelanie a rozvíjanie talentov.

6. Zhliadni na všetkých ľudí v chudobných krajinách, aby mali možnosti  
 vzdelania a mohli žiť dôstojnejším a hodnotnejším životom.

7. Prosíme ťa za všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa zapájajú do Dobrej noviny,  
 aby im nechýbala ochota, obetavosť a radosť z nezištnej pomoci tým, 
 ktorí to potrebujú.

8. Prosíme ťa za našich projektových partnerov v Afrike, aby si im odplatil  



 za ich čas, ktorý nezištne venujú ľuďom, odkázaným na pomoc iných. 

9. Prosíme ťa za všetkých, ktorí ohlasujú tvoju radostnú zvesť, aby im nikdy  
 nechýbala horlivosť pre teba a radosť z toho, že slúžia druhým.  

10. Prosíme ťa za deti a mladých v našej krajine, aby boli citlivými a vníma- 
 vými na ľudí s postihnutím. 

11. Pane Ježišu, prostredníctvom svojich kňazov a misionárov, ohlasuj všetkým  
 národom posolstvo svojej lásky a pokoja. 

12. Pane Ježišu, prosíme ťa odplať svojim požehnaním všetkých dobrodincov  
 Dobrej noviny, ktorí sa vedeli zrieknuť časti svojich príjmov v prospech 
 biednych, a tak prispeli k zmierneniu hladu a utrpenia vo svete. 

Obrad sa uzavrie požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

 K: Pán s vami.

 Ľ: I s duchom tvojím.
 K:  Nech Boh žehná tieto deti, ktoré budú zvestovať radosť Kristovho  
 narodenia, aby priniesli do domovov (našej farnosti, našich farností)  
 pokoj a požehnanie.

 Ľ: Amen.
 K:  Nech Boh žehná všetky rodiny, ktoré koledníci navštívia, aby v nich  
 vládla láska a rodinná pohoda.

 Ľ: Amen.
 K:  Nech Boh žehná rodičov a príbuzných týchto detí,  aby im svojim  
 príkladom pomáhali na ceste spásy.

 Ľ: Amen.
 K: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého 
  nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

 Ľ: Amen.
 K.: Iďte v mene Božom.

 Ľ.: Bohu vďaka.

Je chvályhodné ukončiť obrad vhodnou piesňou.

(Text sa nachádza v knihe: Požehnania. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2009.  s. 310. 

ISBN: 978-80-7162-771-5.)
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B. Požehnanie domu koledníkmi DOBREJ NOVINY
(Koledníci DOBREJ NOVINY môžu pri návšteve domu 
spolu s dospelou sprevádzajúcou osobou požehnať príbytky, podľa upraveného 
obradu. Zvyklosti sú rôzne, niekde požehnáva príbytky iba kňaz, preto považuje- 
me za dôležité, aby sa ZO dohodla so správcom farnosti. Je potrebné mať súhlas 
správcu farnosti k požehnávaniu príbytkov.)

1. Pieseň a program koledníkov.

2. Úvod 

Koledník DOBREJ NOVINY: 
 Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú.  
 Priniesli sme vám „Dobrú novinu”. 
 Nebojte sa! Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. 
 S „Dobrou novinou“ vám prinášame aj požehnanie vášho domu.

3. Čítanie Božieho slova

Teraz si vypočujeme slová evanjelia:

 Keď sa za čias Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruza-
lema mudrci od východu.  A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, 
až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa 
zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem 
a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo  
a myrhu.       (Mt 2, 10 - 11)

4. Modlitba požehnania
 Modlime sa. 
 Všemohúci Bože a náš nebeský Otec, my deti s osobitným požehnaním od 
 nášho kňaza, prosíme ťa za pokoj, šťastie, zdravie a požehnanie tohto domu  
 i všetkých, čo v ňom bývajú. Nech ti ako domáca cirkev prinášajú duchovné obete:  
 zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. 
 Amen.

(Niekto z koledníkov napíše na horné veraje domových dvier písmená C + M + B 
čo znamená Christus Mansionem Benedicat - Boh žehnaj tento dom. Pred 
písmeno C prvé dve čísla letopočtu a za písmeno B druhé dve čísla letopočtu,  
t.j. 20 C + M + B 12.)
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5. Prosby
Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v Ježišovom mene, tam je Ježiš medzi nimi. 
Spolu s ním teda prednesme svoje prosby nebeskému Otcovi.

Ľ: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1. Nebeský Otče, zachovaj všetkých, čo v tomto dome bývajú, v zdraví a milosti,  
 v pokoji, v čistote a vo vďačnosti.

2. Posilňuj našu vieru, upevňuj našu nádej a zveľaďuj našu lásku k tebe.

3. Daj, aby sme sa navzájom znášali a odpúšťali si, ako nás to naučil náš Pán Ježiš  
 Kristus.

4. Prosíme ťa aj za ubiedených, ktorým chceme DOBROU NOVINOU pomôcť,  
 aby mohli žiť radostnejším životom.
 
A teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán: 
Otče náš...

 Koledník DOBREJ NOVINY:  Dajme si znak pokoja. 
 Ľ: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.
 Všetci: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

(Direktórium 1983, s. 252, upravené pre DOBRÚ NOVINU, kolednícku aktivitu  eRka – Hnutia 

kresťanských spoločenstiev detí.) 

PRÍLOHA č. 2
Program pre koledníkov - príklad
Treba si ho zostaviť podľa toho, ktoré vinše koledníkom viac vyhovujú. Záleží  
od počtu detí, od ich veku, od počtu rodín, ktoré máme navštíviť. (viac príkladov 
na kolednícky program, rôzne vinše a koledy nájdete na webstránke Dobrej  
noviny www.dobranovina.sk)

Pieseň: 
 Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám...

Koledník 1: 
 Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú. 
 Nesieme vám Dobrú novinu.   
 Dnes sa nám v Dávidovom meste narodil  
 Spasiteľ Kristus Pán.

Koledník 1:
 Prišli ku vám koledníci zdravia šťastia vinšovať,
 omrzli nám trochu nosy, netreba nás ľutovať.
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Koledník 2: 
 Za každý verš orech máme, jabĺčko a oblátku,
 požehnania úprimného pridáme hneď ku sviatku.

Koledník 3: 
 Prišli ku vám koledníci, piesne vinše darovať,
 otvárajte dvere, srdcia, nebudete ľutovať.

Koledník 4: 
 Spod kožúška ponúkame kus srdiečka teplého,
 aby sme s ním rozohriali nášho Krista malého.

Koledník 2:
 Vstupujeme do príbytku vášho, ako anjeli k pastierom betlemským, 
 keď nočnú stráž držali nad svojim stádom, tú radostnú novinu zvestovali:  
 Narodil sa nám Spasiteľ v meste Dávidovom...
 Tak aj ja, pastier od stáda k vám prichodím a v tento radostný čas vám   
 inšujem a žiadam, aby ste ho čím našťastlivejšie sláviť mohli. 
 To vám zo srdca prajem. Pochválený buď Ježiš Kristus.

Pieseň: 
 Zvestujeme Dobrú novinu (1 a 2 sloha)

Koledník 3: 
 Prišli sme k vám s koledami, zelenými vetvičkami.
 Z potuliek ďalekých ideme a DOBRÚ NOVINU vám nesieme.
 Veľa lásky si doprajte a spolu s nami spievajte.
 Nech vás všetkých žehná Boh a zašle šťastný nový rok.

Pieseň: 
 Zvestujeme Dobrú novinu (3 a 4 sloha)

Koledník 4: 
 Môj vinšík je malý, ale je srdečný,
 nech vám dá Pán Boh rok pred vším zlým bezpečný.

Koledník 1: 
 Ja som malý vinšovník, zavinšujem ako nik
 šťastie zdravie rodine, nech všetko zlé pominie.

Pieseň: 
 Tichá noc alebo Pásli pastieri...

Spolu:
 Ďakujeme, že ste nás do vášho príbytku prijali
 a naše koledy a vinše si vypočuli.
 Dobre sa tu mávajte,
 s Ježišom ostávajte.
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Predstavujeme 
SEKRETARIÁT DN 

Zástupcami sekretariátu sú zamestnanci, ktorých pracovná činnosť sa priamo 
týka DN. 

Marián Čaučík - riaditeľ DN (email: maros@erko.sk)
Reprezentuje a zviditeľňuje DN – vo vzťahu k štátnym a cirkevným predstaviteľom, 
vládnym inštitúciám, iným mimovládnym a cirkevným rozvojovým organizá- 
ciám. Nadväzuje kontakty a spoluprácu so zahraničnými a medzinárodnými  
organizáciami zaoberajúcimi sa rozvojovou pomocou. Je zodpovedný za projekty 
DN a celkovú komunikáciu s partnermi.

Darina Maňurová – projektová manažérka (email: dnprojects@erko.sk)
Zabezpečuje komunikáciu s projektovými partnermi v afrických krajinách. 
Udržiava kontakty s projektovými partnermi formou elektronickej korešpondencie 
i formou osobných návštev v projektoch počas projektových ciest. Pre DN komi-
siu pripravuje a predkladá nové projektové návrhy na schválenie. Jej úlohou je 
i priebežne monitorovať realizáciu projektu a sledovať i kontrolovať projektové 
správy, vrátane finančného zúčtovania, a tiež pripravovať informácie o podpo- 
rených projektoch pre verejnosť.

Anna Paľovová - organizačná koordinátorka DN (email: dn@erko.sk)
Zabezpečuje celoročný priebeh koledníckej akcie na Slovensku v súlade s roz- 
hodnutiami komisie. Komunikuje so zodpovednými osobami v jednotlivých  
zapojených farnostiach.  Spravuje databázu prihlásených farnosti, zabezpečuje 
organizovanie kurzov, stretnutí zodpovedných osôb, stará sa o distribúciu  
materiálov potrebných na koledovanie do farnosti, eviduje platby zaslané na účet 

Dobrej noviny. 

Ján Grenčík – programový koordinátor DN (email: jan@erko.sk)
Zabezpečuje rozvojové vzdelávanie v rámci Dobrej noviny (kurzy pre 
nové ZO, rozvojové semináre...) a prípravu metodických, informačných 

a propagačných materiálov Dobrej  
noviny.



Dagmar Mekiňová – zodpovedná za projekt 
“End Exclusion – Let´s Enable the MDGs”  
(email: dagmar@erko.sk)
(preklad: Umožnime exklúziu – Umožnime naplnenie Miléniových rozvojových 
cieľov)

Pod týmto názvom sa skrýva trojročný európsky projekt, ktorého cieľom je zvýšiť  
povedomie, získať podporu a tlak verejnosti, aby ľudia so zdravotným postihnu- 
tím boli aktívne zapájaní do programov na dosiahnutie Miléniových rozvojových 
cieľov (MRC) a aby si verejnosť uvedomila prepojenie medzi ľudskými právami  
a sociálnym rozvojom, zmenila svoj postoj k ľuďom so zdravotným postihnutím  
a začala ich vnímať ako rovnocenných.

Zuzana Danková – koordinátorka programu Dobrovoľníci pre Afriku  
(email: zuzana@erko.sk)
Zabezpečuje priebeh celého projektu tak, aby pobyt dobrovoľníkov v Keni prin-
iesol čo najviac osohu všetkým zúčastneným: dobrovoľníkovi, hosťujúcemu 
projektu a po návrate aj Dobrej novine. Zodpovedá za výber dobrovoľníkov, 
ich prípravu, sprevádzanie a záverečné hodnotenie. S partnerom v Keni (DKA  
Office) komunikuje všetko potrebné ohľadom projektu, predovšetkým umiestne-
nie dobrovoľníkov do projektov podľa aktuálnych potrieb lokálnych partnerov.

KONTAKT: 

 
DOBRÁ NOVINA
eRko — Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Miletičova 7,  821 08 Bratislava
Mobil: 0908 183 410, tel.: 02 20 44 52 54
E-mail: dn@erko.sk
www.dobranovina.sk
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Tvoje poznámky...
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