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Milé zodpovedné osoby 
Dobrej noviny, milí priatelia!

Chcem vám a prostredníctvom vás aj všetkým 
koledníkom, navštíveným rodinám a kňazom 
vo vašich farnostiach veľmi pekne poďakovať 
za spoluprácu pri 22. ročníku Dobrej noviny.
Tento ročník začal návštevou zástupcu našej 
partnerskej organizácie z etiópskej Karsy 
Derejeho Kebedeho a skončil koledovaním 
v  Prezidentskom paláci v januári.
Od zodpovedných osôb sme dostali pekné 
správy o priebehu Dobrej noviny vo farnos-
tiach a pekných zážitkoch koledníkov, ktorým 
konečne po rokoch napadol sneh. Mali sme 
dobrý ohlas v médiách a vykoledovaná suma 
cez 980-tisíc eur je dobrou správou pre našich 
partnerov.
Ešte sme 22. ročník nemali uzavretý, keď pri-
šla správa, že pán prezident Andrej Kiska sa 
chystá na oficiálnu návštevu Kene. Radi sme 
prezidentskej kancelácii navrhli návštevu 
projektov, kde zanechala Dobrá novina svoju 
stopu a sme radi, že v utorok 14.2.2017 pán 
prezident naše projekty navštívil.

Prvý z nich bol projekt Mary Immaculate 
Center, rehabilitačné centrum pre chlapcov 
z ulice, ktoré sme podporovali z Dobrej no-
viny počas viacerých rokov. Následne pán 
prezident navštívil projekt Songa Mbele 
na  Masomo, ktorý sa venuje deťom s postih-
nutiami zo slumov.

PRÍHOVOR

informácia

Výsledky Dobrej noviny a prehľady za die-
cézy pošleme aj otcom biskupom. Zároveň sa 
im poďakujeme aj vo vašom mene za podporu 
a požehnanie. 

List otcom biskupom 

Pri týchto návštevách vítala spolu s deťmi slo-
venského prezidenta na jeho historicky prvej 
návšteve Kene írska rehoľná sestra Mary Kil-
leenová, ktorá bola prvou partnerkou Dobrej 
noviny a v súčasnosti je znovu riaditeľkou 
Mukuru Promotion Center.

Pán prezident Andrej Kiska poďakoval pri tej-
to príležitosti všetkým ľuďom, vďaka ktorým 
Slovensko v Keni 22 rokov pomáha a Dobrú 
novinu spomenul aj vo svojom príhovore pred 
prezidentom Kene Uhuru Kenyattom, minis-
trami kenskej vlády a diplomatmi na štátnom 
bankete v prezidentskom paláci. Bol som 
hrdý, keď som ako zástupca Dobrej noviny 
počul v Keni slová hlavy nášho štátu na našu 
adresu. Toto jeho ocenenie patrí všetkým 
vám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom v Dobrej 
novine angažujete a podporujete ju. Asantene 
sana = Ďakujeme veľmi pekne!

Maroš Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny

Foto: Koledníci prinášajú obetné dary košickému arcibiskupovi,
Ivana Zvolenská, 2016
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VÝSLEDKY

Ďakujeme všetkým koledníkom za účasť 
v 22. ročníku Dobrej noviny. Spolu sme vy-
koledovali zas o trochu viac, pridalo sa k nám 
pár nových farností a z fotografií a vašich 
pozdravov je jasné, že pri koledovaní bolo 
tento rok znovu aj viac radosti☺! K vyko-
ledovanej sume bude ešte v júni pripočítaný 
výnos z DMS zaslaných pre Dobrú novinu. 

Spolu s inými organizáciami sme sa roz-
hodli vyhlásiť výzvu SPOLU PRE KEŇU, 
kvôli humanitárnej kríze, ktorú spôsobilo 
mimoriadne sucho. Aj výnos z tejto výzvy 
bude pripočítaný k zbierke.

Ďakujeme za včasné odoslanie zápisníc a vy-
koledovaných súm na účet Dobrej noviny, 
vďaka čomu sme mohli načas uzavrieť a vy-
hodnotiť zbierku.

V prílohe INformačníka prinášame 
aj konkrétne výsledky za vašu diecézu. 
Nenechajte si ich pre seba a zverejnite ich 
vo farnosti ako spätnú väzbu pre darcov 
a poďakovanie. 

Farnosti, ktoré neboli oficiálne prihlásené, 
ale koledovali, alebo inak prispeli, sú uvede-
né v tabuľke dole.
  
Informácie o použití vykoledovaných 
príspevkov nájdete na webstránke Dobrej 
noviny www.dobranovina.sk a v Dobrých 
novinách Dobrej noviny, ktoré budeme roz-
posielať všetkým ZO v septembri 2017 podľa 
nahlásených počtov na zápisniciach. Ak ste 
počty novín ešte nenahlásili, alebo ich chcete 
upraviť ozvite sa nám najneskôr do konca 
júna 2017 dn@erko.sk.

VýsLedky 22. ročníka dobrej noViny

pozdraVy od koLedníkoV

„V jednej našej koledníckej skupine koledník, ktorý mal vinš „Prišiel som vám povedať, 
že je to vec istá, že nám poslal Pán Boh z neba Pána Jezu Krista“, sa milo zaplietol 
a povedal: „Prišiel som vám povedať, že je to vec istá, že nás poslal Pán Boh z neba...“   

Koledníci z Ľubotína

„Som vďačná Bohu za tento krásny projekt i za ľudí, ktorí venujú svoj čas i náma-
hu, aby pomohli deťom v Afrike. Má to aj ďalší rozmer, navštevujeme častokrát 
i ľudí, ktorí žijú sami a pre nich je to nezabudnuteľný zážitok. Popri ich chorobe 
a starobe je to malý lúč svetla, pri ktorom zabudnú na svoje trápenia.“  

ZO z Malého Slavkova

„Tento rok sme sa viackrát stretli s tým, že si nás niektorí „pripravili“ ako prekvapenie 
pre svoje návštevy z miest, kde sa nekoleduje po domoch. :) Jeden pán nás tento rok doma 
nestihol, a tak si nás pristavil, keď išiel okolo nás autom. Už sa tešíme na 23. ročník.“  

Koledníci z Modranky
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Súčasťou 22. ročníka Dobrej noviny bola 
aj fotosúťaž v troch kategóriách: Portrét 
koledníka, Portrét koledníckej skupin-
ky a Koledníci v akcii.
V priebehu dvoch mesiacov, od 24. de-
cembra 2016 do polovice februára 2017 
sme na emailovú adresu Dobrej noviny 
dostali takmer 300 súťažných fotografií 
z celého Slovenska.
Hodnotiaca porota pozostávala z piatich 
členov, troch pracovníkov Dobrej noviny 

SÚŤAŽ

Vyhodnotenie koLedníckej 
fotografickej súťaže

– koordinátorky kampane Anny Paľovovej, 
projektovej manažérky a fotografky Danice 
Olexovej, ich kolegu Jozefa Magdu a dvoch 
externých členov – režiséra a kameramana 
Branislava Vinczeho a projektového mana-
žéra Platformy MVRO a fotografa Tomáša 
Horvátha.
Výber víťazných fotiek nebol jednoduchý, 
avšak napokon s pomocou bodovacieho sys-
tému dospela porota k víťazným fotografiám 
v jednotlivých kategóriách.

Koledníci v akcii

Skupina

Víťazné fotografie
si môžete pozrieť
na našom webe.

Prvé miesto : Ondrej Maječák, Lendak
Druhé miesto: Petronela Hnatová, Brezovica

Tretie  miesto: 
Břetislav Chytil, Malužiná

Štvrté miesto: Monika Adamčiaková, Martinček

Piate miesto: Andrej Cibula, Rybany

Prvé miesto : 
Monika Klúčiarová, Zlaté Moravce

Druhé miesto: Petronela Hnatová, Brezovica 
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Portrét koledníka

Štefánia Guttová, Košice

Druhé miesto: Tomáš Jakubík, Bošáca

Prvé miesto: Ondrej Maječák, Lendak

Ondrej Maječák, Lendak

Tretie miesto: Michal Križko, Kmeťovce

Dve štvrté miesta:

Vladimíra Dubcová, Zlaté Moravce

Tri tretie miesta: 
Natália Nociarová, Detvianska Huta

Monika Kľúčiarová, Zlaté Moravce



Foto: Koledníci v Prezidentskom paláci, archív DN, 2017
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Po celý rok 2017 bude koledníkom pripomí-
nať Vianoce a ich koledovanie malý kalendár. 
Každý mesiac ich poteší fotografia z Etiópie 
z projektov, ktoré svojim koledovaním pod-
porili. Ak sa k vám kolendícke darčeky ešte 
nedostali, alebo sme ich poslali málo, určite 
sa nám ozvite, radi vám ich dopošleme.

darček pre koLedníkoV  

KOLEDOVANIE

koLedoVanie u prezidenta sr a V ríme
Aj tento rok sme s Dobrou novinou zavítali 
do Prezidentského paláca. Koledníkov re-
prezentovali skupinky z Podhorian, Jacoviec 
a Brezna. S jednou koledníckou skupinkou 
zo Zákopčia sme sa na prelome rokov cesto-
vali do Ríma, aby sme zúčastnili svätej omše 
s pápežom Františkom. Zároveň sme koleda-
mi potešili otca kardinála Tomka, zakoledo-

vali sme aj v Pápežskom slovenskom kolégiu 
sv. Cyrila  a Metoda a  koledy ste mohli počuť 
aj zo slovenskej redakcie Vatikánskeho roz-
hlasu. Veríme, že táto výnimočná návšteva 
bola pekným poďakovaním a reprezentova-
ním všetkých koledníkov. Viac si môžete pre-
čítať na našej stránke www.dobranovina.sk.
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Začiatkom februára sme vybrali spomedzi 25 
prihlásených uchádzačov 6 dobrovoľníkov, 
ktorých toto leto plánujeme vyslať v rámci 
programu Dobrovoľníci pre Afriku na pro-
jekty podporované Dobrou novinou v Etiópii 
a Ugande.

V Etiópii navštívia štyria dobrovoľníci via-
ceré rozvojové projekty Dcér kresťanskej 
lásky v Katolíckej eparchii Adigrat, kde budú 
doučovať anglický jazyk a prácu s počítačmi. 
Taktiež budú pomáhať s prípravou voľnoča-
sových aktivít pre deti a v prípade potreby 
aj s administratívou v projekte.
Ďalší dvaja dobrovoľníci budú pôsobiť 
na Klinike Jána Pavla II. v Lubanyi, v Ugan-
de, kde budú okrem práce s deťmi a dou-

dobroVoľníci pre afriku 2017

eRko PONÚKA

čovania na miestnej škole, navštevovať aj 
rodiny s miestnym sociálnym pracovníkom 
či pomáhať pri zbere dát pre potreby práce 
zamestnancov samotnej kliniky. 
Dobrovoľníci vycestujú na svoj trojmesačný 
pobyt v júni 2017.

Foto: Michaela Pobudová s deťmi z projektu 
v Mekelle, Michaela Pobudová 2015
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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; e-mail: dn@erko.sk; 
Zodpovedná redaktorka: Anna Paľovová. Neprešlo jazykovou úpravou.

V 22. ročníku Dobrej noviny sme si posvietili 
na Etiópiu. V tejto krásnej krajine ostaneme aj bu-
dúci rok. Môžete sa tešiť na nové príbehy a pred-
stavenie nového projektu, ktorý Dobrá novina 
podporuje. Ďakujeme za spätnú väzbu na metodic-
ké materiály, ktoré sme pre vás pripravili. Už pra-
cujeme na nových, veríme, že budú užitočnou 
pomôckou pre prípravu koledníkov.☺

pripraVujeme 
23. ročník...

pozVánka 
na púte detí
Všetkých koledníkov pozývame 
na púte detí. Stretneme sa v Rajec-
kej Lesnej, Levoči a Obišovciach 
13. mája a v Marianke 20. mája. 
Pre viac informácií sledujte stránky 
eRka a Dobrej noviny. Pre deti bude 
pripravený program aj katechéza, 
neváhajte a pridajte sa.☺

Napadlo Ti, že by si chcel/a pracovať s deťmi 
vo vašej farnosti počas celého roka? Mať svoju 
detskú skupinku, formovať ju na spoločenstvo, 
rozvíjať vzťahy medzi deťmi a ukazovať im 
radostnú cestu svedectva viery? eRko ponúka 
celoročný program pre prácu s deťmi v Tvojej 
farnosti:
• Námety a metodiky na pravidelné stretká s deť-
mi v duchu ročnej témy
• Motivácia a námety k zapojeniu sa do kampaní 
ako Vypni telku, zapni seba! a Detský čin pomoci
• Námety na letné tábory a väčšie akcie pre deti
Ak máš záujem pracovať celoročne s deťmi 
vo Vašej farnosti, ohlás sa na erko@erko.sk.

eRko ponúka aj animátorskú prípravu cez kurzy a zapojenie sa do spoločenstva animátorov

Na jar sa uskutočnia víkendové kurzy s názvom Začíname. Sú určené záujemcom o prácu 
s deťmi. Sleduj ponuku na www.erko.sk.
V lete chystáme dva turnusy týždenných Základných kurzov. Budú v termínoch: 14.-21. júl 
2017, 22.-29. júl 2017 a 30. júl – 6. august 2017 v Pruskom.

ceLoročná 
práca s deťmi

eRko PONÚKA

POZVANIE PRIPRAVUJEME


