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minulý rok sme v Dobrej novine bližšie 
spoznávali Etiópiu. Tento rok na tejto ceste 
pokračujeme a vydáme sa spolu na cestu 
k životu – ako znie aj motto 23. ročníka. 
Nie je to možno práve ľahká, ale určite 
krásna cesta. Náročnou býva aj naša cesta 
koledovania – v zime, v snehu či s una-
venými nohami, ale naopak s radostným 
a ochotným srdcom. Je to aj cesta Panny 
Márie a svätého Jozefa do Betlehema v oča-
kávaní narodenia Božieho Syna. Podobnou 
jej je práve tá hrboľatá cesta, ktorú absolvu-
jú mamičky v okolí zdravotného strediska 
v Etiópskej Alitene. Práve tento projekt bude 
ťažiskovým v tomto ročníku Dobrej noviny. 
Pred pár mesiacmi sme aj my šli do pôrodni-
ce, kde sa narodila naša malá Alžbetka. Len 
niekoľko stoviek metrov od nášho bytu, tri 
či štyri križovatky, kúsok popri električkovej 
trati a boli sme tam. V tú noc sa mi to však 
zdalo nekonečne dlho. Oproti spomínanej 

PRÍHOVOR

Milé 
zodpovedné osoby,

Dobrá novina je verejná zbierka zapísaná 
v registri Ministerstva vnútra SR. Každý 
rok je potrebné sa nanovo prihlásiť a to 
tak, že vyplníte prihlášku, ktorá je prílohou 
INformačníka. V PDF formáte ju nájdete 
aj na webovej stránke Dobrej noviny. Svo-
jím podpisom na prihláške sa zaväzujete, 
že dodržíte pravidlá verejnej zbierky a zá-
sady Dobrej noviny. Podpísanú prihlášku je 
potrebné poslať poštou na adresu eRka.
Súčasťou prihlášky je aj objednávka propa-
gačných materiálov. Veľmi sa potešíme, ak 
nám prihlášku pošlete čím skôr, ideálne 
do konca októbra, aby sme pred stretnu-
tiami zodpovedných osôb vedeli dobre pri-
praviť distribúciu propagačných materiálov. 
Balíčky nebudú na stretnutiach pripravené, 

POZVANIE

Pridajte sa ku koledníkoM!

Prihláška a pravidlá verejnej zbierky 
DÔLEŽITÉ

Opäť vás pozývame pridať sa do najväčšej 
detskej dobrovoľníckej kampane na Slo-
vensku. Pridajte sa ku koledníkom, ktorí 
ohlasovaním Radostnej zvesti otvárajú srd-
cia ľudí vo svojom okolí a zároveň prinášajú 
svedectvo kresťanskej lásky až na iný koniec 
sveta. Prihláste svoju farnosť do 23. ročníka 
Dobrej noviny čím skôr.

Je vo vašom okolí farnosť, kde sa nekoleduje?
Povzbuďte známych a kamarátov, aby sa 
k nám pridali. Môžete im pomôcť svojou 
skúsenosťou a dobrými radami, alebo ich 

ale na mieste ich podľa vašich objednávok 
zabalíme a odovzdáme.
Na základe prihlášky vystavíme zodpoved-
ným osobám poverenie na vykonávanie 
zbierky vo farnosti.
Ďakujeme, že sa nám aj vašou zásluhou 
a zodpovedným prístupom darí dodržiavať 
transparentnosť zbierky voči širšej verejnos-
ti a pravidlá, ktoré nám ukladá zákon. 
V prípade, že sa vo vašej farnosti mení 
zodpovedná osoba, dajte nám, prosím, 
čím skôr vedieť, aby sme aktuálne informá-
cie posielali na novú adresu.

ceste v Alitene alebo putovaní svätej rodi-
ny do Betlehema je to možno slabý odvar, 
no všetky tieto cesty spája jedno – očaká-
vanie života. A očakávanie nového života je 
vždy krásne i tajomné. 
Prajem vám zo srdca, aby ste boli na ceste 
k životu nielen počas koledníckych stretiek 
a koledovania. Cesta k životu je predsa aj 
naša každodenná cesta a naše rozhodnutia 
a skutky, ktorými môžeme zvestovať ľuďom 
okolo nás pravý život – Krista. A to každý 
deň, nielen na Vianoce. 

Veronika Magdová, 
dlhoročná spolupracovníčka Dobrej noviny

rovno priveďte na stretnutia zodpoved-
ných osôb, kde si všetko spolu vysvetlíme 
:-).  Aj vďaka vám sa môže radosť z ohlaso-
vania príchodu Spasiteľa šíriť ďalej...
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Foto: Ababa pripravuje kávu pre hostí, Alitena 2017, Anna Paľovová
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POSIELAME VáM

dobré noviny 
dobrej noviny
Noviny budeme distribuovať ako zvyčajne, v oso-
bitnej zásielke. Počet novín dostanete podľa vašej 
objednávky v zápisnici z koledovania z minulého 
roka. Očakávajte ich najneskôr do 20. októbra. 
Ak by zásielka dovtedy neprišla, prosím, ozvite sa 
nám. 
V novinách sa môžete tešiť na zaujímavé repor-
táže, rozhovor s prezidentom Andrejom Kiskom, 
kolednícke fotky, na ktorých sa možno nájdete 
a samozrejme, na príbeh Ababy a Weini z Aliteny.

TÉMA

Téma 23. ročníka: na cesTe k živoTu

Aj v tomto ročníku Dobrej noviny 
ostávame v Etiópii. Našu pozor-
nosť zameriame na prácu sestier 
Vincentiek na severe Etiópie 
v meste Alitena. Dobrá novina 
tu podporuje ich zdravotné stre-
disko zamerané na starostlivosť 
o matky s deťmi. Vďaka podpore 
môže po málo dostupnom teré-
ne v okolí Aliteny jazdiť sanitka 
k náročným prípadom alebo 
k  mamičkám pred pôrodom.
Na plagáte spoznáte Ababu s jej 
dcérkou Weini, ktorá sa vďaka 
včasnému príchodu sanitky 
narodila pod dohľadom lekára. 
Radosť z narodenia dieťaťa, ktorú 
prežívame cez Vianoce si môže-
me priblížiť aj spoznaním detí, 
ktoré sa rodia v Alitene. Vďaka 

Dobrej novine je im dopriata sta-
rostlivosť a bezpečie. V kraji, kde 
bol dlho vojnový konflikt, je nový 
život veľkou nádejou k lepšiemu.

O krásnom meste Alitena, ktoré 
je ukryté v horách a o tom, ako 
tam ľudia žijú, sa dozviete v me-
todických materiáloch. Pestrá 
ponuka aktivít a hier vám pomô-
že rozprávať o Alitene aj malým 
koledníkom, vďaka ktorým môžu 
sestry Vincentky v Alitene robiť 
viac dobra.
Materiály sú k dispozícii aj 
na stránke www.dobranovina.
sk. V prípade, že potrebujete viac 
výtlačkov, ozvite sa nám, radi vám 
ich dopošleme.
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V dňoch 1.-12. decembra príde na návštevu 
Slovenska vzácny hosť, Abune Tesfaselassie 
Medhin, biskup Etiópskej katolíckej cirkvi 
v adigratskej eparchii. Práve v jeho diecéze 
podporuje Dobrá novina projekt starostli-
vosti o matky s deťmi - ťažiskový projekt 23. 
ročníka Dobrej noviny.
Biskup Medhin sa zúčastní na liturgiách spo-
jených s vyslaním koledníkov v prešovskej 
a košickej eparchii (2. a 3.12.) a tiež na vyslaní 

koledníkov bratislavskej a trnavskej arcidie-
cézy v Trnave (9.12.). Okrem týchto stretnutí 
s koledníkmi plánujeme ďalšie stretnutia 
s biskupmi, médiami i mladými ľuďmi, o kto-
rých vás budeme informovať na webovej 
stránke DN. Viac o biskupovi Medhinovi si 
môžete prečítať v článku “Etiópske Vianoce 
sú tiež trochu biele” na poslednej strane 
Dobrých novín Dobrej noviny 2016.

navštívi nás biskup z etiópie

Foto: Biskup Tesfaselassie Medhin s plagátom Dobrej noviny počas našej návštevy v Adigrade, 2017, Danica Olexová



6     I      INFORMAČNÍK  č.1     I     október 2017 7     I      INFORMAČNÍK  č.1     I     október 2017

PRE VáS

kalendár dobrej noviny

2018

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

Nájdite si v Advente čas  na duchovnú 
prípravu so svojou koledníckou skupinkou.

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

2. alebo 3. 12. 2017 sväté liturgie a 9. 
a 10. 12. 2017 sväté omše za účasti detí 
spojené s požehnaním a vyslaním kolední-
kov otcami biskupmi v jednotlivých diecé-
zach. 
Na gréckokatolíckej svätej liturgii a na nie-
ktorých svätých omšiach sa zúčastní náš 
hosť biskup z Adigradu v Etiópii.
Príďte s koledníkmi na slávnostné sv. omše, 
ktoré budú radostným spoločným stretnu-
tím koledníkov z celej diecézy.

24.12.2017 – 6.1.2018 KOLEDOVANIE 
DOBREJ NOVINY 

Vykoledované peniaze odošlite do 5 
kalendárnych dní po skončení koledova-
nia, najneskôr do 11.1.2018.

Informujte nás o výsledkoch koledova-
nia vo vašej farnosti – Zápisnicu o otvorení 
pokladničiek pošlite poštou na stredisko 
do 5 kalendárnych dní po skončení kole-
dovania, najneskôr do 11. 1. 2018. 

Na základe nahlásených počtov kolední-
kov vám zašleme darčeky pre koledníkov 
Dobrej noviny (deti, SO aj ZO).

decembernovemberoktóber
OTVORENIE 23. ročníka Dobrej noviny

Vychádza prvé číslo INformačníka 
s prílohou – prihláška na koledovanie 
s objednávkou propagačných materiálov 
a Metodické materiály.

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

Rozposielanie Dobrých novín Dobrej 
noviny.

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

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

11. 11. 2017 Stretnutia zodpoved-
ných osôb v jednotlivých diecézach. 
Na stretnutiach sa dozviete všetky aktuality 
k ročníku, predstavíme vám podporované 
projekty a metodické materiály. Osobne si 
tu prevezmete potrebné materiály ku kole-
dovaniu.

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

Foto: Koledníci z Bošáce, 2016, Barbora Morongová

10. – 12.11. 2017 Kurz pre nové zodpo-
vedné a sprevádzajúce osoby
Miesto konania – Liptovská Osada, prihlaso-
vanie do 30. 10. 2017 
Kurz je výborná príležitosť spoznať Dobrú 
novinu a dozvedieť sa viac...

január 2018
Urobte si s deťmi pokolednícke 
stretko, kde môžete koledníkom odo-
vzdať darčeky a poďakovať im za ich 
službu.

marec 2018
INformačník č. 3 - zverejnenie vý-
sledkov zbierky 23. ročníka Dobrej 
noviny. Spolu s INformačníkom vám 
pošleme prehľady výsledkov koledova-
nia po diecézach. 

máj 2018
Pozývame vás na Misijné  púte detí, 
ktoré sa budú konať v Rajeckej Lesnej, 
v Obišoviciach a v Levoči 12. mája 2018 
v Marianke sa púť bude konať 26. mája.
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Košická arcidiecéza, Košická eparchia, Prešovská archieparchia
MESTO: PREšOV – MESTO
Miesto: Univerzitné pastoračné centrum, Jarková 77
Čas stretnutia: 9:00 -  12:00
Kontakt: Katarína Gregová, 0907 625 106, Beáta Baranová, 0908 839 338

Žilinská diecéza
MESTO: ŽILINA
Miesto: Farské centrum N3, Burianova medzierka 25/6
Čas stretnutia: 9:00 - 13:00
Kontakt: Zuzana Skaličanová, 0908 832 876

Výnimka, stretnutie v Nitre bude v sobotu 4. 11. 2017
Nitrianska diecéza
MESTO: NITRA
Miesto: Aula Misijného domu, Nitra - Kalvária 
Čas stretnutia: 10:00 - 12:00
Kontakt: Veronika Mozolová, 0907 593 899

POZÝVAME

stretnutia 
zodpovedných osôb 
11. 11. 2017
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Pre každú diecézu je pripravené stretnu-
tie zodpovedných osôb. Na stretnutiach 
uvidíte nový krátky film z podporovaného 
projektu. Aktivitami z metodických mate-
riálov si priblížime región na severe Etiópie. 
Predstavíme si tému 23. ročníka a príbeh 
Weini, ktorú poznáte z plagátu. 

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

Osobné prevzatie propagačných ma-
teriálov nám veľmi uľahčí distribúciu 
a pomôže nám pri plánovaní vysielacích 
svätých omší. Prihlasovanie vopred nie je 
potrebné, cestovné náklady vám preplatí-
me.

MESTO: SPIšSKá KAPITULA
Miesto: Kňazský seminár
Čas stretnutia: 
13:00 - 15:00
Kontakt: 
Júlia Ondičová, 0949 579 218

Spišská diecéza:
Mesto: RUŽOMBEROK
Miesto: Gymnázium sv. Andreja, 
Námestie A. Hlinku 5
Čas stretnutia: 
10:30 - 13:00
Kontakt: 
Miroslava Siteková, 0910 543 320
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Rožňavská diecéza
MESTO: BREZNO
Miesto: 
Centrum pre rodinu MISERICORDIA, 
Nálepkova 7 
Čas stretnutia: 14:30 - 17:00
Kontakt: 
Anna Paľovová, 0908 183 410

Banskobystrická diecéza
MESTO: ZVOLEN
Miesto: Cirkevná škola sv. Dominika 
Sávia, Hodžova 9
Čas stretnutia: 9:00 - 12:00
Kontakt: 
Alžbeta Balážová, 0902 471 429
Prosíme priniesť si so sebou prezuvky.

Trnavská arcidiecéza
MESTO: TRNAVA
Miesto: 
Kláštor Jezuitov, 
Františkánska 34
Čas stretnutia: 9:00 - 12:00
Kontakt: 
Alžbeta Kojšová, 
0905 354 227

Výnimka 13. 11. 2017 - 
pondelok večer
Bratislavská arcidiecéza 
MESTO: BRATISLAVA
Miesto: Quo Vadis, 
Hurbanovo námestie
Čas stretnutia: 
17:30 – 20:00
Kontakt: 
Ľuboš Drápal, 
0915 724 782 
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Foto: Kurz pre nové ZO a SO v Liptovskej Osade

Pozývame vás na kurz pre nové zodpoved-
né a sprevádzajúce osoby, v termíne:

10. - 12. 11. 2017 v Liptovskej Osade 
(prihlasovanie do 30. 10. 2017)

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

o tom, prečo a kedy vznikla Dobrá novina, 
aké sú jej princípy a pravidlá. Budeš vedieť 
ako sa vyberajú podporované projekty 
a ako sa kontrolujú. Prakticky si ukážeme 
ako ponúkať rozvojové témy deťom a ako 
ich pripraviť na koledovanie. Autentické zá-
žitky z Ugandy a Etiópie vám sprostredkujú 
dobrovoľníci, ktorí pôsobili na konkrétnych 
projektoch Dobrej noviny.
Účastníci si na kurze prevezmú aj propa-
gačné materiály pre svoju farnosť. Prihlásiť 
sa môžete prostredníctvom formulára 
na webe Dobrej noviny alebo telefonicky 
na čísle 0908 183 410.

kurZ pre nové zodpovedné 
a sprevádzajúce osoby

POZÝVAME

Aj v novom ročníku sa detský časopis Rebrík 
venuje témam podporujúcim pôsobenie Dobrej 
noviny. Témou sa stane sucho, dostupnosť vody 
či aktuálna téma Dobrej noviny Na ceste k životu, 
ktorú predstavíme v reportáži v novembrovom 
čísle časopisu. Je sa na čo tešiť!

PREDSTAVUJEME

PONÚKAME

dobrá novina v rebríku

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

Zapojte sa počas októbra s vašou detskou skupinkou do ce-
loslovenskej akcie Detský čin pomoci. Pripravili sme pre vás 
námety na tri stretká s deťmi na tému Misia pokoja. Cez stretká 
môžu deti viac spoznať veľkodušné srdce sv. Terézie z Kalkaty, 
Terézie z Lisieux a Terézie z Avily. Tieto tri svätice ich budú 
cez program na vašich stretkách učiť umeniu pomáhať. Potom 
si môžete vymyslieť váš vlastný detský čin pomoci, ktorým 
vaša skupinka vnesie viac pokoja do vašej obce. Na webe 
www.erko.sk/dcp nájdete viac informácii a po zaregistrovaní 
si stiahnete metodické materiály. 

ZapoJTe sa do deTského činu pomoci

PONÚKAME tik tak blok 2018
Diár pre deti na kalendárny rok prináša príbehy, ktoré deti po-
vzbudia k práci na sebe, zoznámia ich s rozličnými slovenskými 
zaujímavosťami. Kalendárium na každý mesiac je doplnené perla-
mi – výrokmi svätých, úlohami, vtipmi a tipmi na malé ručné práce 
a výrobky.
V diári nájdete vyznačené prikázané sviatky, ale aj odporúčané 
sviatky a spomienky rímskokatolíckeho i gréckokatolíckeho obra-
du.

Formát A6, 96 strán, strunková väzba Cena: 1, 50 EUR

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

doBrovoľníci pre afriku
Lívia šimčeková a Marek Noga navštívili 
od júla viaceré rozvojové projekty Dcér kres-
ťanskej lásky v Katolíckej eparchii Adigrat. 
V Maichew, Alitene a Mekelle doučovali 
anglický jazyk a prácu s počítačmi. Taktiež 
pomáhali s prípravou voľnočasových aktivít 
pre deti.
Dominika Forgáčová a Marek Čulaga pôsobi-

li tri mesiace na Klinike Jána Pavla II. v Buikwe 
v Ugande, kde sa venovali deťom na klinike, 
sociálnemu výskumu, doučovaniu na miest-
nej škole či fundraisingu.
Naši štyria dobrovoľníci sa vrátia zo svojho 
trojmesačného pobytu v druhej polovici 
októbra a radi sa podelia o svoje zážitky 
s viacerými slovenskými farnosťami.

Deti v Škôlke v Alitene, 2017, Danica Olexová


