Dobrá novina otvára 23. ročník s mottom „Na ceste k životu“
V týchto dňoch začínajú prípravy na 23. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá bude
prebiehať od 24. decembra 2017 do 6. januára 2018 na území celého Slovenska.
Dobrá novina každoročne pozýva deti a mladých ľudí na zapojenie sa do najväčšej pravidelnej
dobrovoľníckej akcie na Slovensku s cieľom priniesť tradičnou formou koledovania vianočnú radosť
z narodenia Krista do rodín a zároveň podporiť rozvojové projekty pre núdznych na africkom
kontinente.
V tomto roku bude v centre pozornosti práca dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry
Vincentky) v meste Alitena na severe Etiópie. Dobrá novina tu podporuje zdravotné stredisko
zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka tejto podpore môže v náročnom
teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k náročným prípadom alebo k mamičkám pred pôrodom.
Tvárami 23. ročníka budú mama Ababa s dcérkou Weini, ktorá sa vďaka včasnému príchodu sanitky
narodila pod dohľadom lekára. Ich príbeh zachytáva aj krátky 10-minútový film s názvom „Cesta“.
Život miestnych ľudí a cirkvi v Etiópii priblíži slovenskej verejnosti biskup Adigratskej eparchie Medhin
Tesfaselassie, ktorý navštívi Slovensko v dňoch 1. – 12. decembra 2017. Počas svojej návštevy zavíta
do viacerých slovenských farností a zúčastní sa na liturgiách spojených s vyslaním koledníkov Dobrej
noviny.
***
Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 250 mestách a obciach na celom Slovensku. V
predchádzajúcom 22. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 24 711 koledníkov v 2 535 skupinkách,
ktorí spolu navštívili 70 588 rodín. Celkový výnos 22. ročníka predstavoval 991 916,51 EUR.
Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu IBAN: SK77 1100 0000 0029
4045 7894, Swift: TATRSKBX. Do konca januára 2018 aj formou darcovskej SMS v hodnote 2 EUR s
textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877.
Verejná zbierka Dobrá novina je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstvom vnútra SR pod
číslom 000-2017-025222 zo dňa 12. júla 2017 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a
humanitárnej pomoci.
Bližšie informácie o koledníckej akcii a použití prostriedkov z verejnej zbierky nájdete na
www.dobranovina.sk
Kontakt: Jozef Magda, dn@erko.sk, 0908 183 410 alebo 02 2044 5254

