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už len pár dní nás delí od najkrajších sviatkov 
roka – od  Vianoc. Možno už v našich kuchy-
niach cítiť vôňu napečených medovníčkov, 
alebo  hľadáme miesta, kam  ukryť vianočné 
darčeky, aby ich ešte pred štedrým dňom azda 
niekto nenašiel a netrpezlivo čakáme, kedy 
už v jasličkách zazrieme to najočakávanejšie 
dieťatko – malého Ježiška.
Tento čas adventu a filipovky nás spája v jed-
nu veľkú kolednícku rodinu, kedy už nejeden 
nácvik koledníckeho programu  máme za se-
bou. 
Prípravu Dobrej noviny umocňuje aj vyslanie 
a požehnanie koledníkov. V našej prešovskej 
archieparchii sme mali vysielaciu sv. liturgiu 
v prvú adventnú nedeľu. Z Božej milosti 
a dobroty bol na tejto svätej liturgii prítomný 
otec biskup Tesfasellassie Medhin, ktorý ako 
iste viete, navštívil Slovensko v dňoch od 1.-
12. decembra. Silným momentom pre mňa 
bolo, keď sa otec biskup Medhin a náš otec 
arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, 
pred modlitbou vyznania viery objali na znak 
pokoja. Akoby sa objali dva svety. Dva svety 
sa stretávajú aj počas koledovania. Ten jeden 
je u nás na našom malom Slovensku, kedy 
počas Vianoc s našimi koledníkmi vychádza-

PRÍHOVOR

Milované zodpovedné osoby,
me do ulíc miest a obcí, a do rodín prinášame 
dobrú zvesť. A ten druhý, svet našich bratov 
a sestier v Kristovi na inom kontinente, 
ktorým koledovaním, resp. vykoledovanými 
peniazmi chceme zlepšiť ich podmienky 
a možnosti k lepšiemu vzdelaniu, zdravot-
nej starostlivosti, či prístupu k pitnej vode. 
Otec biskup Medhin  nás povzbudil, že láska 
a spoločenstvo nám pomáhajú správne žiť 
a vyjadril vďaku, že koledníci takto pomáha-
jú aj v jeho diecéze.
Vďačná Bohu za dar Dobrej noviny vyslo-
vujem nádej, že aj tento 23. ročník Dobrej 
noviny bude požehnaný a radostný. Nech 
spoločne prinesieme do našich rodín posol-
stvo lásky, pokoja a nádeje.

Prajem nám požehnané a pokojné koledo-
vanie, a všetkým Vám aj Vaším koledníkom  
pokojom a láskou naplnené Sviatky Narode-
nia Pána.

Christos raždajetsja!
S láskou

Beátka Baranová
Členka Komisie Dobrej noviny

za Prešovskú archieparchiu

Prvý deň v roku 2018 začneme už 
tradičnou návštevou Prezident-
ského paláca. Prezident Andrej 
Kiska príjme zástupcov z Prievidze 
(Banskobystrická diecéza), Serede 
(Trnavská arcidiecéza) a z Ľubice 
(Spišská diecéza).

Koledovanie 
u prezidenta 
slovensKej 
republiKy

PRIPRAVUJEME

Vynovili sme pre vás príručku Zvestujeme 
Dobrú novinu. Je tenšia, prehľadnejšia, má viac 
obrázkov a určite sa vám v nej bude dobre lis-
tovať:-).  Ak ste si ju doteraz neobjednali spolu 
o ostatným materiálom, môžete si ju ešte doob-
jednať.  Vo farebnej verzii ju nájdete na stiahnu-
tie na: www.dobranovina.sk/materialy

príručKa 
pre zodpovedné 
osoby

MATERIÁLY

Koledníci prichádzajú do Prezidentského paláca, 2017,archív DN

Koledníčka z Ivanky pri Nitre, 2016, archív DNBeátka Baranová so svojou koledníckou skupinkou v Banskom

Aj tento rok sme prijali pozvanie a spolu 
s koledníkmi z Rakúska, Nemecka, Maďar-
ska, Švajčiarska a Južného Tirolska zavítame 
na prelome rokov do Ríma.  Slovenských ko-
ledníkov bude reprezentovať skupinka z Pod-
horian a zúčastnia sa aj na novoročnej svätej 
omši so Svätým Otcom. Prosíme o modlitby 
pre túto cestu, na ktorej chceme vyprosiť po-
žehnanie pre všetkých koledníkov.

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 prípade 
viacerých pokladničiek napr. Zázrivá č. 1, 
Zázrivá č. 2., v prípade miest s viacerými 
farnosťami napr. BA – Farnosť sv. Kata-
ríny 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 pokladničku ná-
zvom 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

letáK dobrej noviny 
v MaďarsKoM jazyKu
Aj tento rok máme k dispozícii letáčik 
Dobrej noviny v maďarskom jazyku.  
Letáčiky si môžete dodatočne objednať 
mailom, alebo telefonicky.
Touto iniciatívou sa chceme priblížiť 

maďarsky hovoriacim rodinám, ktoré ko-
ledníci navštevujú počas Vianoc a taktiež 
chceme pozvať maďarské farnosti zapojiť 
sa do koledovania, ktoré je našou spoloč-
nou tradíciou.

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 2018, 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 prí-
spevky po koledovaní  zapíšte do posled-
ného riadku zápisnice. Príspevky, ktoré 
dostanete po zaslaní zápisnice, môžete do-
poslať na účet Dobrej noviny, informujte 
nás prosím emailom o výške sumy a ter-
míne odoslania, aby sme ju mohli priradiť 
k vašej 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 preto prizvite ešte 
jednu dospelú osobu (napr. kňaz, sprevá-
dzajúca osoba, rodič dieťaťa...).

Biskup Adigradskej eparchie Tesfaselassie Medhin Fessuh navštívil v týchto dňoch Slovenko. 
Na fotografii po prílete do Košíc. Koledníci sa s ním mohli stretnúť na svätých omšiach 
v Michalovciach, Prešove, Trnave a v Nitre.
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dobrovoľníci pre afriKu 2017

Štyria dobrovoľníci, Lívia Šimčeková, Marek 
Noga, Dominika Forgáčová a Marek Ču-
laga sa po troch mesiacoch vrátili z Etiópie 
a Ugandy, kde mali možnosť bližšie spoznať 
prácu projektových partnerov Dobrej noviny 
a nadviazať nové priateľstvá. V decembri 
navštívia viaceré slovenské farnosti a radi sa 
s vami podelia o svoje skúsenosti a zážitky, 
ktorých bolo mnoho. 

Za mnohé by sme vybrali krátku spomienku 
dobrovoľníčky Lívie: „V Alitene bol pre mňa 
dych vyrážajúci moment, keď sa počas 
omše zdvihol muž, postavil sa pred oltár 
so sklonenou hlavou, ľutoval svoje hriechy 
a žiadal návrat do Cirkvi so sľubom, že sa 
bude už o svoju rodinu vzorne starať a viac 
nepodvedie svoju ženu. Neznámi ľudia nás 
pozývali na svadbu, promócie, zúčastnili sme 
sa dokonca aj pohrebu. Hostili nás pritom ako 
najlepších priateľov. Pri pohľade na skorú 

rannú alebo večernú oblohu som videla my-
riady hviezd. V západe slnka sa kúpali okolité 
kopce, cesta sa stáčala, stúpala a klesala, cíti-
la som sa nekonečne a vedela som, že všetko 
má na svedomí Ten, ktorý múdro svet riadi.“
Ak máte aj vy túžbu zúčastniť sa programu 
Dobrovoľníci pre Afriku, zanechajte nám 
na seba kontakt na, radi sa vám s konkrétny-
mi možnosťami ozveme: 
www.dobranovina.sk/dobrovolnici/databaza

Novú výzvu pre dobrovoľníkov zverejníme 
15. decembra.

Dobrovoľnícke pobyty finančne podporil 
SlovakAid.

Žiaci z Mekelle počas rozlúčky, dobrovoľníci dostali tradičný odev, foto Lívia Šimčeková, 2017

Pridajte sa k nám na Facebooku na www.fa-
cebook.com/dobranovina a zdieľajte s nami 
Vaše kolednícke fotky. V tomto ročníku 
budeme používať hastagy  #sikoledujem 
a #nacestekzivotu

Ak nám budete zasielať fotky, neposielajte 
nám, prosím, množstvo fotiek, vyberte skôr 
zopár kvalitných. Zaslaním fotografie nám 
automaticky dávate súhlas na jej zverejne-
nie v propagačných a metodických materiá-
loch Dobrej noviny.  

sledujte nás na face-
booKu a podeľte sa 
s naMi o vaše fotKy

Tohtoročný darček, ktorý bude 
všetkým koledníkom pripomínať 
ich koledovanie, je sada nálepiek.  
Na nálepkách nájdu malú Weini, 
dievčatko z plagátu,  či somárika 
z Aliteny. Nálepky budeme zasielať 
podľa počtu koledníkov a sprevádza-
júcich osôb nahlásených v zápisnici 
začiatkom roka.

darčeK 
pre KoledníKov

Príprava kávovej ceremónie pre hostí, Alitena, Etiópia, 2017, Danica Olexová

FACEBOOK
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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  

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

Po vyhodnotení zbierky Vám pošleme INformačník číslo 3 
s prehľadom výsledkov za jednotlivé farnosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli s organizáciou svätých omší s vyslaním koledníkov 
uplynulé víkendy.  V nedeľu 17.12. bude ešte svätá omša pre koledníkov Žilinskej diecézy.

biskup Medhin na svatej liturgii s vyslaním koledníkov v Prešove, 2017, archív DN

Vinšujem vám vinšujem, 
na peci koláče počujem.

Dajte mi z nich okoštovať,
budem vám lepšie vinšovať.

tel.: 02 20 44 52 54
mobil: 0908 183 410 
email: dn@erko.sk

Zodpovedná redaktorka: 
Mgr. Anna Paľovová. Neprešlo jazykovou úpravou.


