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v júli tohto roku sme sa s priateľmi vydali 
na púť skrz Veľkú Fatru až na Staré Hory. 
Nikdy som obzvlášť neobľuboval turistiku, 
no v posledných mesiacoch jej akosi pri-
chádzam na chuť. Ani nie tak kvôli pekným 
výhľadom a nádhernej prírode, skôr ma 
oslovila hĺbka a samotná podstata púte ako 
takej. Jej podobnosť s mojím a istotne aj 
s vaším životom priam vyráža dych. 
Každá cesta má svoj začiatok aj koniec, 
rovnako ako ľudský život. Aby sme do cieľa 
úspešne dorazili, potrebujeme spoľahlivú 
mapu. Mapa nám ukazuje cestu, no nikdy 
nevieme, čo v skutočnosti na tej ceste náj-
deme. Preto je nanajvýš dôležité sledovať 
turistické značky, tie nám priamo na mies-
te ukazujú tú správnu cestičku, po ktorej 
máme kráčať. Nikdy však nevieme, čo sa 
za najbližším vrcholom, najbližším rázces-
tím či za najbližšou odbočkou skrýva a čo 
nás tam čaká, 
... a tak je to aj v živote. Od detstva som 
koledoval, či už ako koledník alebo spre-

PRÍHOVOR

Milé 
zodpovedné osoby,

POZVANIE

OTVÁRAME 21. ROČNÍK 
DOBREJ NOVINY
Rozhodujete sa, či pôjdete tento rok 
koledovať? 
Niekto možno čaká práve na to, že mu po-
čas Vianoc zaklopete na dvere a zvestujete 
novinu, ktorá mu naplní srdce! „...krásne sú 
na horách nohy posla, ktorý hlása pokoj, po-
sla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu, ktorý 
hovorí Sionu:  „Tvoj Boh kraľuje.“
Neváhajte byť poslami Radostnej zvesti, 
ohlasovateľmi milosrdenstva, 
poďte koledovať spolu s nami!

vádzajúca osoba. 
Neskôr som ako 
dobrovoľník strávil 
tri mesiace v Keni 
a krátko na to som 
sa stal členom Ko-
misie Dobrej novi-
ny za Košickú arci-
diecézu. Odvtedy 
som navštívil Keňu 
ešte dvakrát. Naposledy na prelome júla 
a augusta tohto roku, tentokrát už ako nový 
člen tímu Dobrej noviny. 
Pán Boh má pre každého z nás prichystanú 
jedinečnú mapu života a ja som rád, že teraz 
môžem kráčať cestičkou spolu s vami :-).
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že 
nie je nič horšie ako prísť vyčerpaný po nie-
koľkohodinovom výstupe na chatu a zistiť, 
že studnička vyschla. Tohtoročná téma mi 
už teraz prirástla k srdcu a verím, že bude 
pre nás všetkých príjemným osviežením 
po horúcom lete.  
Vidíme sa čoskoro! 

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

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

Na základe prihlášky vystavíme zodpoved-
ným osobám poverenie na uskutočnenie 
zbierky vo farnosti.
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PRIHLÁŠKA  a pravidlá verejnej zbierky 
DÔLEŽITÉ

Minulý rok sa menil zákon o verejných 
zbierkach, z ktorého nám vyplynuli nové 
povinnosti, ako vyhotovenie zápisnice, 
očíslovanie pokladničky a skoršie zaslanie 
vykoledovanej sumy na účet Dobrej novi-
ny.  Chceli by sme sa poďakovať všetkým 
zodpovedným osobám -  aj vďaka výbornej 
spolupráci s vami prebehla verejná zbierka 
s novými pravidlami bez väčších problémov 
a mohli sme aj takto vydať pekné svedectvo 
transparentnej a dobre zorganizovanej 
zbierky.  

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.
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Každá verejná zbierka má svoje nákla-
dy – výdavky potrebné na to, aby zbierka 
prebehla a aby sa zabezpečil jej základný 
účel. Pri Dobrej novine predstavujú náklady 
zbierky výdavky na organizačné zabezpeče-
nie koledníckej akcie, prevádzkové náklady, 
spoluprácu a manažovanie podporovaných 
projektov Dobrej noviny. Tieto doposiaľ boli 
vo výške 12% z výnosu zbierky. Udržať  nákla-
dy na takejto úrovni sa nám podarilo vďaka 
spolupráci s dobrovoľníkmi a tiež vďaka zís-
kaným dodatočným zdrojom. 

NOVINKY

Rozhodnutie o zvýšení maximálneho 
podielu nákladov zbierky na 15%

TÉMA

Za posledné roky kolednícka akcia rástla a na-
rastali aj jej náklady. Vzhľadom na potrebu 
stabilizovať prácu pre Dobrú novinu sme sa 
rozhodli toto percento zvýšiť na úroveň 15% 
(podľa Zákona o verejných zbierkach môžu 
predstavovať náklady zbierky 25% z jej výno-
su). Naďalej ostáva pravidlom, že nevyužité 
finančné prostriedky určené na prípravu ďal-
šieho ročníka sa presunú na podporu projek-
tov. Návrh na navýšenie schválili zástupcovia 
diecéz Komisie Dobrej noviny v Liptovskej 
Osade 6. júna 2015 a  následne ho v júli po-
tvrdila aj Celoslovenská rada eRka.

TÉMA 21. ROČNÍKA: MAJI YA MAISHA – 
VODA ŽIVOTA Téma 21. ročníka Dobrej noviny je inšpiro-

vaná novou encyklikou pápeža Františka 
„Laudato si“  o starostlivosti o náš spoloč-
ný domov. 
Ťažiskový projekt, ktorý podporujeme 
z koledníckej zbierky Dobrej noviny, je vý-
stavba studní v suchej oblasti Kene v Tur-
káne. V 21. ročníku sa budeme s koled-
níkmi zamýšľať nad životným prostredím 
a nad vodou, ktorá prináša život. Preto je 
našim mottom: Maji ya maisha.
V Metodických materiáloch, ktoré vám 
zasielame spolu s INformačníkom nájdete 
množstvo informácií a inšpirácií, náme-
tov na stretká i pre prípravu koledníckej 
skupinky... Ak potrebujete viac výtlačkov, 
ozvite sa nám, a radi vám ich dopošleme. 
Metodické materiály nájdete aj na našej 
webovej stránke vo formáte PDF.
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PREDSTAVUJEME

DOBRÉ NOVINY 
Dobrej noviny
Noviny budeme distribuovať, ako zvy-
čajne, v osobitnej zásielke. Počet novín 
dostanete podľa vašej objednávky po ko-
ledovaní. Očakávajte ich najneskôr 
do 20. októbra. Ak by zásielka dovtedy 
neprišla, prosím, ozvite sa nám. 
V novinách vás čakajú zaujímavé re-
portáže i zážitky koledníkov, prehľad 
podporených projektov, svedectvá dob-
rovoľníkov, predstavenie novej encykliky 
„Laudato si“ a mnoho iného...

Minulý rok sme ako darček pre zodpovedné 
osoby pripravili prehľadný spevník pre ko-
ledníkov. Ak ste nová zodpovedná osoba 
a spevník nemáte, alebo by ste vo farnosti 
ešte potrebovali, dajte nám vedieť a podľa 
možnosti našich zásob vám spevník radi 
pošleme. 

PONÚKAME

Ponuka spevníka a pohľadníc
Z dávnejšej výstavy Dobrej noviny nám 
v Dobrej novine ostali pohľadnice (v prílohe 
INformačníka). Ak by ste ich vedeli vo far-
nosti využiť, stačí sa nám ozvať a pošleme 
vám ľubovoľný počet. Ponuka platí do mi-
nutia zásob :-) .
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PRE VÁS

KALENDÁR DOBREJ NOVINY
novemberoktóber

OTVORENIE 21. ročníka Dobrej noviny

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

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

Rozposielanie Dobrých novín Dobrej 
noviny.

Priprav si časový harmonogram, aby si 
mal dosť času na stretká aj na oslovenie 
rodín vo farnosti, aby prijali koledníkov.

14.10.2015 pripravuje Platforma mimo-
vládnych rozvojových organizácii ROZVO-
JOVÝ DEŇ v Starej tržnici v Bratislave. 
Pozývame vás navštíviť stánok Dobrej novi-
ny, ktorý tu bude mať svoje miesto. 

Začni s prípravou stretiek s koledníkmi, 
metodické materiály ti pomôžu spoznať 
Turkánu a ponúknu námety, ako podať 
tému životného prostredia a vody malým 
koledníkom. 

7. 11. 2015 Stretnutia zodpovedných 
osôb v jednotlivých diecézach. Osobné 
stretnutia, kde stretneš zodpovedné osoby 
z vašej diecézy, dozvieš sa aktuality k roč-
níku, informácie o projektoch, stretneš sa 
dobrovoľníkmi, naučíš sa pieseň, prevezmeš 
si osobne propagačné materiály...

Tým, ktorí si neprevezmú propagačné 
materiály osobne na stretnutiach ZO, posie-
lame poštou.

Foto: Chlapec pri tabuli, Filip Orlovský, Nyeri, 2014

Foto: Rozvrh hodín v triede, archív DN, Keňa, 2009

Kurz pre nové zodpovedné 
osoby v Lúčkach – Potokoch 
(východné Slovensko)
termín: 23. – 25. 10. 2015, potrebné 
nahlásiť sa do 12. 10. 2015

Kurz pre nové zodpovedné 
osoby v Liptovskej Osade
termín: 13. –  15. 11.2015, v eRko 
dome, potrebné nahlásiť sa 
do  2. 11. 2015
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2016

Do poštových schránok dostanete INfor-
mačník č. 2 s prílohou – Poverenie pre ZO 
na uskutočnenie koledovania Dobrej no-
viny, zápisnicu a poštové poukážky.

Využite Advent a spolu so svojou koled-
níckou skupinkou sa hlbšie pripravte na pre-
žívanie Vianoc, aby ste boli dobrými poslami 
Radostnej zvesti!

12. alebo 13. 12. 2015 Sväté omše 
za účasti detí spojené s požehnaním a vy-
slaním koledníkov slávené otcami biskup-
mi v jednotlivých diecézach.

Príďte s koledníkmi na slávnostné koled-
nícke sv. omše, ktoré budú nielen stretnutím 
s otcami biskupmi, ale aj radostným spoloč-
ným stretnutím koledníkov v diecézach.

december

Foto: Koledníci z Oponíc, archív DN, 2014

 24.12.2015 – 6.1.2016
KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY 

Urobte si s deťmi pokolednícke stretko!  
Výborná príležitosť na odovzdanie dar-
čeka.

marec 2016
INformačník č. 3 - zverejnenie vý-
sledkov zbierky 21. ročníka Dobrej 
noviny.
Spolu s INformačníkom vám pošle-
me prehľady výsledkov koledovania 
po diecézach. 

máj 2016 
Pozývame vás na Misijné  púte detí, 
ktoré sa budú konať v Rajeckej Lesnej 
a v Levoči.

Odošli vykoledované peniaze do 5 dní 
po skončení koledovania, najneskôr 
do 11.1.2016! 

Informujte nás o výsledkoch koledova-
nia vo vašej farnosti – Zápisnicu o otvorení 
pokladničiek pošlite poštou na stredisko 
do 5 dní po skončení koledovania, najne-
skôr do 11. 1. 2016. Môžete pripojiť aj foto 
koledníckej skupinky! Vaše fotky potom 
môžete vidieť na našom webe, na sociál-
nych sieťach a niekoľko pekných vyberieme 
do Dobrých novín Dobrej noviny.

Na základe nahlásených počtov kolední-
kov vám zašleme darčeky pre koledníkov 
Dobrej noviny (deti, SO, ZO).
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Košická arcidiecéza, Košická eparchia, Prešovská archieparchia
MESTO: PREŠOV – MESTO
Miesto: Univerzitné pastoračné centrum, Jarková 77, Prešov
Čas stretnutia: od 9:00 -  12:00
Kontakt: Jozef Magda, 0908 119 976

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

Nitrianska diecéza
MESTO: NITRA
Miesto: Aula Misijného domu, Nitra - Kalvária 
Čas stretnutia: 10:00 - 13:00
Kontakt: Zuzana Hallová, 0905 116 511

POZÝVAME

Stretnutia 
zodpovedných osôb
7.11.2015
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Pre každú diecézu je pripravené stretnutie 
zodpovedných osôb. Na stretnutiach sa 
dozvieš aktuality z Dobrej noviny, stretneš 
zodpovedné osoby z iných farností a môžeš 
sa obohatiť ich skúsenosťami a zážitkami...

Na každom stretnutí budú dobrovoľníci, 
ktorí prinesú osobné svedectvo z práce 
v projekte podporovanom Dobrou novi-
nou. 

Ak nemôžeš prísť, pošli namiesto seba zá-
stupcu, alebo sa dohodni so zodpovednou 
osobu zo susednej farnosti.  Osobné pre-
vzatie propagačných materiálov nám 
veľmi uľahčí distribúciu.  Prihlasovať sa 
nemusíš, iba príď, cestovné na stretnutie ti 
preplatíme.
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Spišská diecéza:
MESTO: RUŽOMBEROK
Miesto: Gymnázium sv. Andreja, námestie A. Hlinku 5
Čas stretnutia: 10:00 - 12:00
Kontakt: Júlia Ondičová, 0949 579 218

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

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

Banskobystrická diecéza
MESTO: ZVOLEN
Miesto: Cirkevná škola sv. Dominika Sávia, Hodžova 9
Čas stretnutia: 9:00 - 13:00
Kontakt: Anna Gímešová, 0948 116 930

Trnavská arcidiecéza
MESTO: TRNAVA
Miesto: Areál jezuitského kláštora 
– spoločenská miestnosť 
(vchod z Františkánskej ulice cez plechovú bránu 
ako do Mariánskej sály, NIE priamo cez kláštor!)
Čas stretnutia: 9:00 - 12:00
Kontakt: Mária Maťová 0948/522 308
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VÝNIMKA  V PONDELOK 09.11.2015

Bratislavská arcidiecéza 
MESTO: BRATISLAVA
Miesto: Quo Vadis, Hurbanovo námestie
Čas stretnutia: 17:30 – 19:30
Kontakt: Ľuboš Drápal, 0915 724 782 
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Pozývame vás na kurzy pre nové zodpo-
vedné osoby, ktoré sa uskutočnia v dvoch 
termínoch: 

23. - 25. 10. 2015 v Lúčkach – Potokoch 
(prihlasovanie do 12. 10. 2015)

13. - 15. 11. 2015 v Liptovskej Osade 
(prihlasovanie do 2. 11. 2015)

Kurzy organizujeme každý rok pre nové far-
nosti, alebo pre farnosti, kde sa zodpovedná 
osoba zmenila. Na kurz sa môžete prihlásiť, 
aj keď už koledujete dlhšie, ale kurz ste ešte 
neabsolvovali.

Obsahom kurzu je história Dobrej noviny, 
pravidlá verejnej zbierky, námety na prí-
pravu koledovania vo farnosti, kolednícky 
program a podnety na prácu s deťmi 
vo farnosti. Projektový blok kurzu obsahuje 
informácie o rozvojových projektoch pod-
porovaných Dobrou novinou. Autentické 
zážitky z Kene a Etiópie vám sprostredkujú 
dobrovoľníci, ktorí cez leto navštívili projek-
ty Dobrej noviny.
Účastníci si odnesú z kurzu oficiálne pove-
renie pre organizovanie koledovania a pro-
pagačné materiály pre 21. ročník Dobrej 
noviny. Prihlásiť sa môžete prostredníc-
tvom online formulára, alebo telefonicky 
na čísle: 0908 183 410.

KURZY pre nové 
zodpovedné osoby

PRIPRAVUJEME
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Publikácia pripravuje deti na Vianoce tvorivým a podnetným 
spôsobom. Príklad Panny Márie v rozličných životných situáci-
ách vedie deti k rastu cez plnenie predsavzatí. Postupne si vý-
sledky svojho úsilia zaznačujú na stromček v strede publikácie 
a na Štedrý večer ho môžu položiť Ježiškovi k jasličkám.
Publikácia vo formáte A6, 16 plnofarebných strán. Cena: 1,- EUR.

PREDSTAVUJEME

Detský čin pomoci je celoslovenská kam-
paň, ktorej organizátorom je eRko. Povzbu-
dzuje deti, ale i tých, ktorí s nimi pracujú, 
k nezištným skutkom pomoci vo svojom 

PONÚKAME

TIK TAK BLOK 2016
Diár vnesie deti do každodenného života Agátky 
a Edka, ich rodičov a blízkych. Vedie deti ku vzťahu 
k prírode, nápaditému využívaniu použitých vecí, 
k schopnosti vidieť okolo seba príležitosti vytvoriť 
niečo nové či vypestovať si niečo vlastnými silami.
Obsahuje úlohy na riešenie, podnety, vtipy, rozvr-
hy, priestor na informácie o blízkych a kamarátoch 
i na vlastné poznámky.
Kalendár podporuje prežívanie liturgického roka 
– obsahuje slávnosti a sviatky v rímskokatolíckom 
a gréckokatolíckom obrade.
Publikácia vo formáte A6, 96 strán. Cena: 1,40 EUR.

PONÚKAME

24 DNÍ DO VIANOC S PANNOU MÁRIOU

Online objednávky na www.rebrik.sk
eRko – Rebrík, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2

e-mail: objednavky@erko.sk; 
tel. č.: 02/ 20 44 52 53 alebo 0915 780 923

okolí. Koná sa každý rok v mesiaci október 
od roku 2000.
Tento rok vás pozývame objavovať spolu 
s deťmi čnosť milosrdenstva cez stretká, 
ktoré vyvrcholia zasielaním balíčka pomoci. 
Pripravili sme pre vás metodické materiály 
na stretká, ktoré si môžete stiahnuť po regis-
trácii na webe dcp.erko.sk. 

ZAPOJTE SA DO DETSKÉHO ČINU POMOCI
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DOBROvoľníci
Aj tieto letné mesiace sme s finančnou pod-
porou Slovak Aid vyslali 7 dobrovoľníkov 
do projektov, ktoré podporuje Dobrá no-
vina v Keni a v Etiópii. Michaela Pobudová 
zo Skalice a Lucia Jantošovičová z Trenčian-
skej Turnej pôsobili v katolíckej eparchii 
Adigrat v Etiópii, kde vyučovali  angličtinu 
a zamerali sa aj na rozvíjanie počítačových 
zručností detí a učiteľov.

Ján Jaňák z Liptovských Matiašoviec sa 
zapojil do projektu vzdelávania dospelých 
zo slumu Mukuru v Nairobi v Keni, kde asis-
toval učiteľom. Ivana Havránková z Veľkej 
Lomnice a Daniela Ficová z Prievidze sa 
venovali deťom s mentálnym a telesným 
postihnutím v neformálnom vzdelávacom 

centre Songa Mbele v Nairobi. Lucia Mita-
sová z Banskej Bystrice a Soňa Chvostíková 
z Púchova pôsobili v centre pre deti s teles-
ným postihnutím v meste Lokichar v regió-
ne Turkána.
 
Dobrovoľníkov môžete stretnúť na poduja-
tiach Dobrej noviny, kde sa s vami podelia 
o svoje skúsenosti a zážitky z projektov. 
Ak by ste radi pozvali dobrovoľníkov do svo-
jej farnosti, ozvite sa na dn@erko.sk.

„Do Nairobi som prišiel s tým, že budem 
učiteľ, dobrovoľník, ktorý chce pomôcť 
rozvojovej krajine. Po troch mesiacoch 
musím však s pokorou priznať, že to bolo 
skôr opačne. Bol som žiakom, ktorému 
Keňa pomohla v osobnom rozvoji.“ 
(Ján Jaňák, dobrovoľník v Mukuru)

Foto: Dobrovoľníci s pracovníčkami podpornej kancelárie DKA a eRka v Nairobi (zľava Ján, Priscillar, Lucia, Ivana, Daniela, Soňa, Maria, Mediatrix) 
archív DN, 2015

informacnik1-2015   12 29/09/15   13:13


