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Začal Advent, čas prípravy pred Vianocami. 
Vianoce sú pre kresťanov sviatkami lásky. 
Prečo lásky? Lebo Božia láska prišla na svet, 
stala sa konkrétnym človekom Ježišom Kris-
tom, ktorý sa narodil v mestečku Betlehem.
Pýtam sa, ako najlepšie môžeme oslavovať 
príchod lásky? Odpoveď je jednoduchá: lás-
kou. Tými skutkami lásky, ktoré každý z nás 
vie vykonať voči svojim blížnym - príbuz-
ným, priateľom i neznámym. Ježiš sa narodil 
pre všetkých ľudí, nielen pre tých, ktorých 
poznáme a stretávame.
Preto aj naše skutky lásky majú siahať 
aj za hranice nášho domu, školy, práce... 
Chcem sa vám, milí koledníci, na tomto mies-
te poďakovať za to, že ani zima, ani mráz, ani 
snehová fujavica vás neodrádza a každý rok 
nahlas a s radosťou ohlasujete radostnú zvesť 
o narodení Ježiša Krista.
Koledovanie je preto krásnym skutkom lásky, 
kedy vianočnou koledou robíte radosť vášmu 
blízkemu okoliu a zároveň vyzbieranými 
peniazmi pomáhate chudobnejším ľuďom 
v Afrike. Takto sa vaša námaha stáva najlep-
šou vianočnou oslavou Lásky, ktorú nám Boh 
Otec preukazuje vo svojom Synovi.

PRÍHOVOR

Milí koledníci!

Povzbudzujem vás (a povedzte to aj svojim 
rodičom), aby ste vytrvali a aj tento rok sa za-
pojili do koledovania Dobrej noviny. Tak vás 
o to prosia aj deti, ktorým vyzbierané finanč-
né prostriedky môžu veľmi pomôcť. Viem to, 
rozprával som sa s nimi ešte ako dobrovoľník 
v Nairobi. Veľmi vám ďakujú a modlia sa 
za vás, za všetkých, ktorí im cez Dobrú no-
vinu pomáhajú.
Prajem vám pokojný Advent a požehnané 
Vianočné obdobie.

Daniel Fiala
predseda komisie Dobrej noviny

Začiatkom nového roka ko-
ledníci Dobrej noviny opäť 
zaklopú aj na Prezidentský 
palác. Prezident Andrej Kiska 
prijme zástupcov koledníkov 
z Košickej arcidiecézy a Nit-
rianskej a Rožňavskej diecézy.   

koledovanie 
u prezidenta 
SlovenSkej 
republiky

PRIPRAVUJEME

Projekty Dobrej noviny môžete podpo-
riť aj prostredníctvom darcovskej SMS 
v hodnote 2€ na číslo 877 s heslom DMS 
DOBRANOVINA. Môžete tak Dobrú novi-
nu podporiť nielen v čase koledovania, ale 
kedykoľvek od 1. novembra 2016 do 31. janu-
ára 2017 (podiel prevádzaný na účet zbierky 
z každej DMS je 1,92€). Projekt DMS admi-
nistratívne zabezpečuje a koordinuje Fórum 
Donorov. www.donorsforum.sk

pošli dMS 
dobrej novine!

PODPORA

Foto: Kolednícka skupinka z Malcova u prezidenta Andreja Kisku, archív DN, 2016

Foto: Malé koledníčky z Bíňoviec, archív DN, 2014

Foto: Malé koledníčky z Bíňoviec, archív DN, 2014

Zástupcovia nemeckých koledníkov Die 
Sternsinger  každoročne navštevujú sväté-
ho otca v Ríme a zúčastňujú sa novoročnej 
svätej omše. Tentoraz prizvali aj koledníkov 
z okolitých krajín vrátane Slovenska. V mene 
všetkých koledníkov si pre požehnanie 
od Svätého Otca Františka pôjdu malí ko-
ledníci z farnosti Zákopčie. Držme im palce, 
aby dobre reprezentovali ☺ Budeme na vás 
všetkých myslieť v modlitbách počas tejto 
výnimočnej cesty.

koledovanie v ríMe
PRIPRAVUJEME
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PRIPOMÍNAME

pravidlá verejnej zbierky 
a vyhotovenie zápiSnice
Organizovanie verejnej zbierky Dobrej 
noviny nás zaväzuje k niektorým pra-
vidlám.  Jedným z pravidiel je vystavenie 
poverenia pre zodpovednú osobu, ktoré 
vám posielame v prílohe tohto INfor-
mačníka. Do voľných políčok na poverení 
vpíšte mená ďalších vedúcich skupiniek, 
ktorí budú mať na starosti skupinky koled-
níkov a pokladničky.

Ďalšie dôležité usmernenia:
- očíslovanie pokladničky – na preukaz/ 
nálepku, napíšte názov farnosti (tak ako 
ste uviedli v prihláške) a číslo. Ak máte 
iba jednu pokladničku, tak číslom 1. V prí-
pade viacerých pokladničiek napr. Zázrivá 
č. 1, Zázrivá č. 2., v prípade miest s via-
cerými farnosťami napr. BA – Farnosť 
sv. Kataríny č.1. a pod.). Ak sú filiálky 
prihlásene spolu s farnosťou, číslujte ich 
pod názvom farnosti. Ak ste sa ako filiálka 
prihlásili samostatne, tak očíslujte poklad-
ničku názvom filiálky.
- zabezpečenie pokladničky proti 
otvoreniu – prosíme vás o zabezpečenie 
pokladničiek proti otvoreniu a odcudzeniu 
vložených príspevkov. Zabezpečte, aby 
počas koledovania nemohol nikto manipu-
lovať so sumou, prípadne rozmieňať pe-
niaze. Odporúčame pokladničku zapečatiť 
nálepkou.

INFORMÁCIA PRE TEBA

propagačné Materiály dobrej 
noviny v MaďarSkoM jazyku
Tak ako aj minulý rok, pripravujeme 
aj propagačné materiály v maďarskom ja-
zyku. K dispozícii bude plagát, ďakovná 
karta a leták do rodín aj v maďarčine.  
Objednať si ich môžete pripísaním počtu 
na prihlášku/objednávku. Ak ste sa už pri-
hlásili, napíšte nám email a dodatočné ma-

teriály v maďarčine vám radi dopošleme.
Touto iniciatívou sa chceme priblížiť 
maďarsky hovoriacim rodinám, ktoré ko-
ledníci navštevujú počas Vianoc, a taktiež 
chceme pozvať maďarské farnosti zapojiť 
sa do tradície koledovania. 

bankový účet dobrej noviny
Vykoledovanú sumu môžete vložiť alebo poslať na účet číslo:  
IBAN SK77 1100 0000 0029 4045 7894, BIC (SWIFT): TATRSKBX.  

Ak uprednostňujete poštové poukážky, predtlačené nájdete v prílohe. 
Do správy pre adresáta uveďte názov farnosti.

- vloženie sumy na účet Dobrej noviny 
do 5 dní od otvorenia pokladničiek – to 
znamená, že peniaze odošlete najneskôr 
do 11. januára 2017, ak ste koledovali 
v posledný možný termín 6. januára.
- vyhotovenie zápisnice  –  je prílohou 
INformačníka. Prosíme vás vypísať sumu 
za každú pokladničku vo farnosti zvlášť 
a na záver spočítať. Zápis o sčítaní treba 
urobiť po každom otvorení pokladničky 
s dátumom koledovania.  Individuálne 
príspevky po koledovaní  zapíšte do po-
sledného riadku zápisnice. Príspevky 
po zaslaní zápisnice môžete doposlať 
na účet Dobrej noviny, informujte nás, 
prosím, emailom o výške sumy a termíne 
odoslania, aby sme ju mohli priradiť k va-
šej farnosti. 

Individuálne dary môže prijímať Dobrá 
novina počas celého roku, no ak je to dar 
z vašej farnosti, radi ho po identifikácii 
pripíšeme k vašej farnosti.

Zápisnicu podpísanú 2 dospelými oso-
bami pošlite do 5 dní od ukončenia ko-
ledovania na adresu eRka / Dobrej noviny. 
Na sčítanie sumy si tak bude potrebné 
prizvať ešte 1 dospelú osobu (napr. kňaz, 
sprevádzajúca osoba, rodič dieťaťa...).

Príručku, ktorú ste si mnohí 
prosili doposlať k materiálom 
Dobrej noviny, už nemáme 
k dispozícii. Môžete si ju stiah-
nuť z našej webovej stránky 
v sekcii Materiály. Obnovené 
vydanie príručky vám ponúk-
neme v budúcom ročníku.

príručka 
pre nové zo 
iba online 

NOVINKA

Foto: Dobrovoľníčka Lucka počas sviatku žien a dievčat Ashenda, archív Lucia Jantošovičová, 2015

Foto: Danica Olexová a Darina Maňurová s tímom organizácie HEfDA, Branislav Vincze, 2016
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POZÝVAME

Sväté oMše Spojené S vySlaníM koledníkov
Pozývame všetkých koledníkov na slávnostné sväté omše spojené s vyslaním koledníkov, ktoré sa 
konajú v každej diecéze. Okrem stretnutí s otcami biskupmi a požehnania koledníkov je na mno-
hých miestach pre deti pripravený zaujímavý program a workshopy. Srdečne pozývame všetkých 
koledníkov, malých aj veľkých.

Košická arcidiecéza 2
Čas: nedeľa 11. 12. 2016 o 10:30
Miesto: Kostol sv. Štefana, Kamenica nad Ciro-
chou
Program: fotostena, pre deti bude pripravené 
občerstvenie, koláče,...

Obetný dar: trvácne potraviny pre OZ MAGIS 
Prešov - rodiny v núdzi, týrane matky s deťmi...
Iné: povzbudzujeme koledníkov, aby prišli 
na omšu v koledníckych kostýmoch
Kontakt: Gabriela Piatková (0908 105 945, 
piatkova.gabika@centrum.sk)

Prešovská archieparchia
Čas: nedeľa 11. 12. 2016 o 10:00
Miesto: Katedrála sv. Jána 
Krstiteľa, Prešov
Program: po svätej liturgii bude 

pre deti pripravené malé občerstvenie
Obetný dar: trvanlivé potraviny, ktoré budú 
zaslané pre núdznych na Ukrajine
Kontakt: Beáta Baranová (0908 839 338, 
beata.baranova@gmail.com)

Košická arcidiecéza
Čas: nedeľa 11. 12. 2016 o 11:30
Miesto: Prešov - Farnosť Kráľovnej pokoja 
(Sídlisko III.)
Program: po svätej omši bude pre deti 
pripravené občerstvenie, tanečné a kreatívne 
workshopy
Iné: povzbudzujeme koledníkov, aby prišli 
na omšu v koledníckych kostýmoch

Parkovanie: parkoviská pri Nákupnom centre 
Družba, Tesco Prešov (Vukov) a Kauflande
Obetný dar: školské a hygienické pomôcky 
(výkresy, farebné papiere, plastelína, farbičky, 
fixky a pod.) pre cirkevné materské škôlky 
v Prešove
Kontakt: Jozef Magda (0908 119 976, 
jozef@erko.sk)

Banskobystrická diecéza
Čas: sobota 10. 12. 2016 o 10:00
Miesto: Farský kostol sv. Františka Asisského, 
Detva
Program: po svätej omši bude pre deti 
pripravený zábavný program a tvorivé dielne
Iné: pripravené bude malé občerstvenie, 

každá farnosť môže priniesť niečo na spoločné 
pohostenie, prineste si prosím prezuvky vhodné 
na tancovanie
Obetný dar: tekuté mydlá, sprchové gély alebo 
šampóny pre charitu v Banskej Bystrici
Kontakt: Alžbeta Balážová (0907 592 969, 
bbalazova5@gmail.com)

Bratislavská a Trnavská arcidiecéza
Čas: sobota 10. 12. 2016 o 14:00
Miesto: Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Trnava
Program: o 13:30 prezentácia dobrovoľníka 

a nácvik piesní na svätú omšu
Obetný dar: trvanlivé potraviny
Kontakt: Alžbeta Kojšová  (0905 354 227, 
betka.kojsova@mail.com)

Rožňavská diecéza
Čas: sobota 10. 12. 2016 o 10:30
Miesto: Revúca, farský kostol sv. Vavrinca, 
Revúca
Program: po svätej omši bude pre deti 
pripravený program, prezentácia dobrovoľní-

ka a malé občerstvenie 
Obetný dar: výtvarný materiál pre Katolícku 
materskú školu sv. rodiny v Revúcej (farebný 
výkres, krepový papier, nožnice a podobne)
Kontakt: Alexandra Bundová (0907 090 195, 
alexandra.bundova@gmail.com)

Nitrianska diecéza
Čas: nedeľa 11. 12. 2016 o 11:00
Miesto: Katedrála sv. Emeráma, Nitra
Program: po svätej omši bude pre deti 
pripravená čajovňa, tvorivé africké dielne 

a spoločne sa dozvieme niečo viac o Etiópii
Iné: parkovanie je možné pred zimným 
štadiónom
Kontakt: Zuzana Hallová (0905 116 511, 
zuzka.hallova@erko.sk)
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Košická eparchia
Čas: sobota 3. 12. 2016 o 9:30
Miesto: Bazilka Minor Zoslania Svätého 
Ducha, Michalovce

Kontakt: Štefánia Komendátová (0905 602 241, 
stefania.komendatova@gmail.com)

Spišská diecéza
Čas: sobota 10. 12. 2016 o 10:00
Miesto: Farský kostol Najsvätejšej Trojice, 
Tvrdošín
Program: po svätej omši bude pre deti 
pripravený program v cirkevnej ZŠ pri kostole, 
na program je potrebné priniesť si prezuvky

Iné: čaj bude zabezpečený, odporúčame 
priniesť si obed so sebou, prosíme si priniesť 
so sebou jednu sviečku za farnosť/filiálku,  
parkovanie bude zabezpečené pri cirkevnej ZŠ
Obetný dar: balíček semiačok zeleniny
Kontakt: Vladimír Dutka (0915 142 485, 
vladimir.dutka@gmail.com)

Žilinská diecéza
Čas: nedeľa 11. 12. 2016 o 10:30
Miesto: Kostole Dobrého 
Pastiera, Žilina – Solinky
Program: od 10.00 bude pred 
svätou omšou nácvik piesní, 

po svätej omši svedectvo dobrovoľníka z Afriky
Iné: parkovanie pri OD METRO, doprava trolej-
busom č. 3, 4 (zo železničnej stanice na zastávku 
Smreková)
Kontakt: Miroslava Hôrecká, 0911 502 610,  
horeckamiroslava@gmail.com

Spišská diecéza 2
Čas: sobota 10. 12. 2016 o 11:00
Miesto: Kostol sv. Petra a Pavla, Stará Ľubovňa
Program: po svätej omši bude pre deti pri-
pravený program v Cirkevnej škole sv. Cyrila 
a Metoda. Deti nech si so sebou prinesú 

prezuvky a obed
Obetný dar: nové detské ponožky (rôzne 
veľkosti) pre krízové stredisko v Starej Ľubovni
Kontakt: Júlia Ondičová (0949579218, 
julka.margaret@gmail,com)
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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;  
Tel.: 02 20 44 52 54, mobil: 0908 183 410; email: dn@erko.sk
Zodpovedná redaktorka: Mgr. Anna Paľovová. Neprešlo jazykovou úpravou.

dobrovoľníci 
pre afriku 2017

1. Portrét koledníka 
Fotka jednotlivca (tváre, časti postavy či ce-
lej postavy) v koledníckom oblečení a/alebo 
s dobronovinovou pokladničkou, hviezdou, 
hudobným nástrojom a pod.
2. Portrét koledníckej skupinky
Fotka dvoch a viacerých koledníkov.  
3. Koledníci v akcii 
Fotka, ktorá zachytáva akciu, dianie počas 
vášho koledovania. Príkladom môže byť sa-
motné koledovanie v rodine, koledníci kráča-
júci po ulici, koledníci prijímajúci dary, koled-
níci zvonia pred bránou, či vchádzajú do domu 
cez otvorené dvere... možností je omnoho viac.  

Keď nám po koledovaní posielate fotografie, 
doplňte k názvu obce aj meno autora fotiek 
z vášho koledovania. Víťazné snímky zve-
rejníme a autorov odmeníme prekvapenia-
mi z Kene a Etiópie. 
Zaslaním fotografie nám automaticky dávate 
súhlas na jej zverejnenie v propagačných a me-
todických materiáloch Dobrej noviny.
Viac informácii o súťaži nájdete v aktuálnych 
Metodických materiáloch.

Tento rok chceme potešiť koled-
níkov malým kalendárom na rok 
2017. Cez krásne fotografie im 
bude pripomínať Etiópiu a pro-
jekty, ktoré svojím koledovaním 
podporili. Kalendáriky budeme 
zasielať podľa počtu nahlásených 
koledníkov a sprevádzajúcich osôb 
začiatkom roka.

V lete 2017 chceme vyslať dob-
rovoľníkov do Ugandy a Etiópie. 
V priebehu decembra uverejníme 
na webovej stránke Dobrej noviny 
www.dobranovina.sk výzvu s kon-
krétnymi informáciami pre záujemcov. 
Termín na zaslanie prihlášky bude 31. 
december 2016. Ak máte vo svojom 
okolí zodpovedných mladých ľudí, 
ktorých by takáto ponuka oslovila, dajte 
im o tomto programe vedieť. Po svo-
jom návrate tak budú môcť aj do vašej 
farnosti priniesť živé svedectvo o práci 
Dobrej noviny v afrických krajinách. 
Dobrovoľnícke pobyty sa realizujú vďa-
ka podpore SlovakAid.

Aj počas vianočných sviatkov budeme v prípade potreby k dispozícii 
na telefónnom čísle 0908 183 410 a na emailovej adrese dn@erko.sk. 

dobrá novina vyhlaSuje 
Súťaž o kolednícku foto-
grafiu v 3 kategóriách:

darček 
pre koledníkov


