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Koledníci z Podhorian na návšteve u kardinála Jozefa Tomka v Ríme, 2017
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Milí priatelia!

Opäť je tu čas, kedy hodnotíme ďalší ročník 
Dobrej noviny. Tešíme sa z vykoledovanej 
sumy 1 108 979,68 €, za ktorou môžeme 
vidieť všetkých, ktorým vďaka nej podáme 
pomocnú ruku. 
Ale je to aj čas, trošku sa obzrieť späť.
Téma tohto ročníka bola: Na ceste k životu. 
V tomto roku bola v centre pozornosti práca 
dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul 
v meste Alitena na severe Etiópie. Denne 
je tam na ceste sanitka i zdravotníci, vďaka 
ktorým sa v ťažko dostupnom teréne môžu 
mamičky s bábätkami dostať k lekárskej sta-
rostlivosti včas.
V decembri sa na cestu na Slovensko vybral 
aj etiópsky otec biskup Tesfaselassie Medhin 
Fessuh. Navštívil Michalovce, Prešov, Trna-
vu, Nitru, Badín, Prešov, Spišskú Kapitulu, 
Žilinu a Bratislavu.
Nikdy nezabudnem na jeho povzbudivé slová 
plné vďačnosti za dar Dobrej noviny a na jeho 
milý úsmev. 
Na cestu sa vybrali aj koledníci a sprevádza-
júce osoby z každého kúta našej krajiny. Ich 
cesta bola občas neľahká. Niektorí šli v mra-
ze, snehu, iní v daždi, ale všetci prinášali 
do rodín svojich farností radostné posolstvo 
Vianoc.

PRÍHOVOR VÝSLEDKY

Ďakujeme všetkým koledníkom za účasť 
a zodpovedným a sprevádzajúcim osobám 
za organizáciu 23. ročníka Dobrej noviny. 
Tento rok suma na účte prekonala 1 milión 
eur, čo je krásne svedectvo o štedrosti darcov 
a požehnaní tohto diela. Ďakujeme, že ste 
toho súčasťou. K vykoledovanej sume bude 
ešte v júni pripočítaný výnos z DMS zasla-
ných pre Dobrú novinu. 

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. 
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 2018 podľa 
nahlásených počtov na zápisniciach. Ak ste 
počty novín ešte nenahlásili, alebo ich chcete 
upraviť, ozvite sa nám najneskôr do konca 
júna 2018. (dn@erko.sk)

Výsledky 23. ročníka dobrej noViny

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 

Nezabudnem ani na našu novoročnú ces-
tu do Prezidentského paláca v Bratislave. 
Koledníci zo Serede, Prievidze a Ľubice 
navštívili pána prezidenta Andreja Kisku 
a jeho spolupracovníkov, zaspievali im via-
nočné piesne a zavinšovali aj do nového roku. 
Stretnutie s pánom prezidentom bolo veľmi 
srdečné. Okrem iného povedal: „Na Sloven-
sku je niekoľko projektov, na ktoré som ako 
prezident veľmi hrdý a projekt Dobrej noviny 
je jeden, na ktorý môžeme byť ako Slovensko 
nesmierne pyšní. Robíte Slovensko krajším, 
robíte Slovensko usmievavejším, robíte Slo-
vensko lepším, a za to vám ja, ako prezident 
Slovenska ďakujem.“
A k týmto slovám pána prezidenta sa aj ja rada 
pripojím. Aj ja som hrdá na Dobrú novinu, 
a za veľa som jej vo svojom živote vďačná. 
A samozrejme všetkým, ktorí do nej patria.
Tak opäť vykročme na cestu robiť svet kraj-
ším, usmievavejším, lepším!
Zo srdca prajem Dobrej novine a nám všet-
kým iba úspešné kroky na cestách!

Alžbeta Kojšová, členka Komisie DN 
za Trnavskú arcidiecézu

Koledníci v Korytárkach, 2017

Kňazi na vysielacej svatej omši v Čiernom Balogu - Dobroči, 
Rožnavská diecéza, 2017Betka s koledníckou skupinkou pred Prezidentským palácom, 2018
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pozdraVy od koledníkoV

„Keď sme koledovali, tety a ujovia sa 
usmievali, niektorí aj plakali. Pochválili  
nás a okrem peniažkov do pokladničky 
nás obdarovali aj sladkosťami. Bolo to 
veľké dobrodružstvo. Prajeme aj deťom 
v Etiópii, aby zažili radosť z toho, čo 
im prinesie naša zbierka z koledy, aby 
boli zdraví a nehladovali.“  

Koledníci zo Spišskej Teplice

„Na začiatku stretávania sa s deťmi nás bolo 
dosť málo, myslela som si, že vytvoríme 
malé skupinky so 4 deťmi. Ale nakoniec nás 
bolo 20 a mali sme medzi sebou aj prváčikov, 
ktorým sa to veľmi páčilo a tešili sa z toho.  
Mám radosť z toho, že naša malá obec môže 
takto prispieť na projekty, ktoré robí Dobrá 
novina v Afrike. Buď Bohu chvála!“

ZO z Volkoviec

„Koledovať chodíme už nejaký 
ten rôčik a vždy sú to pre nás 
nové zážitky a skúsenosti, na 
ktoré radi spomíname. Každým 
rokom sa nám hlásia nové deti 
a s radosťou hovoria, že pôjdu 
aj o rok☺. Je to pre dobrú vec a 
sme šťastní, že sa môžeme toho 
zúčastniť.“  

Koledníci z Oslian

Tento rok sme chodili v jednej skupinke, lebo sme 
nemali viac zodpovedných osôb, ale aspoň nám 
bolo veselšie. Deti mali zážitok zo staršieho uja, 
ktorý síce dal pár mincí do pokladničky, ale tak ho 
to dojalo, že sa rozplakal. Vtedy si deti uvedomili, 
že aj toto je význam koledovania. Nie iba zbieranie 
peňazí. Aj keď sme už boli pri posledných domoch 
unavení, uzimení a hladní, utešovali sme sa 
tým, že toto je ten náš „príspevok“. Treba niečo 
obetovať. Dúfam, že to prinesie ovocie. 

ZO z Oponíc

Prezident SR sa prihovára koledníkom, 2018

Biskup Tomáš Gális po svatej omši s vyslaním koledníkov v Dulove, 2017

Tento rok koledníkov potešila sada nálepiek, 
ktoré sme posielali do farností podľa nahláse-
ných počtov. Nálepky budú koledníkom celý 
rok pripomínať ich dobrovoľnícku aktivitu 
a malú Weini, ktorá sa aj vďaka nim mohla 
narodiť pod dohľadom lekárov, ktorí sa aj 
v súčasnosti starajú o jej zdravie. Ak sa k vám 
kolednícke darčeky ešte nedostali, alebo sme 
ich poslali málo, určite sa nám ozvite, radi 
vám ich dopošleme.

darček pre koledníkoV  

KOLEDOVANIE

náVšteVa ríma a prezidenského paláca
Na prelome rokov opäť koledníci Dobrej no-
viny zavítali do Ríma. Skupinka z Podhorian 
reprezentovala všetkých koledníkov u otca 
kardinála Tomka, v Slovenskom aj v Etióp-
skom kolégiu. Prvého januára sa spolu 
s koledníkmi  z Nemecka, Rakúska, Južného 
Tirolska, Maďarska a Rumunska zúčastnili 
na svätej omši v Bazilike sv. Petra, ktorú 
celebroval pápež František.
Prvý január bol pre Dobrú novinu výnimočný 
aj, už tradičným, prijatím v koledníkov v Pre-

zidentskom paláci, kde koledovali skupinky 
zo Serede, Prievidze a z Ľubice. Okrem toho 
v tento deň udelil prezident SR štátne vyzna-
menanie riaditeľovi Dobrej noviny Marošovi 
Čaučíkovi, ktorý uviedol: „Vyznamenanie 
vnímam ako ocenenie práce tisícov dobrovoľ-
níkov, s ktorými sme budovali eRko a ktorí sa 
každoročne zapájajú do Dobrej noviny.  Spolu 
sme vytvorili veľké dielo, na ktoré môžu byť 
právom hrdí aj predstavitelia nášho štátu.“ 
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V Dobrej novine práve prebieha výber dobro-
voľníkov, ktorých vyšleme počas leta do pro-
jektov podporovaných Dobrou novinou.

Počas víkendu 23. – 25. februára sa v Lip-
tovskej Osade zúčastnilo vzdelávacieho 
a výberového víkendu 13 záujemcov. Vybraní 
uchádzači sa budú pripravovať na svoj pobyt 
v projektoch v Etiópii, Ugande alebo v Keni. 
Čakajú ich ešte dva vzdelávacie víkendy a za-
slanie žiadosti o grant na svoj pobyt. Náklady 
spojené s vysielaním dobrovoľníkov sú hra-
dené z programu Vysielanie dobrovoľníkov 
a expertov do rozvojových krajín v rámci 
oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

dobroVoľníci pre afriku 2018
eRko PONÚKA

Deti v škôlke v Alitene, ktorú vedú sestry Vincentky, 2017

2% z dane pre erko 
PODPORTE eRko

Koledníčky v Nižnom Žipove, 2017

pozVánka 
na púte detí
Všetkých koledníkov pozývame na púte detí. 
V Rajeckej Lesnej, v Obišovciach a v Levo-
či  v sobotu 12. mája. V Marianke bude púť 
26. mája. Pre viac informácií sledujte stránky 
eRka a Dobrej noviny. Pre deti bude priprave-
ný program aj katechéza, neváhajte a pridajte 
sa☺

Napadlo Ti, že by si chcel/a pra-
covať s deťmi vo vašej farnosti 
počas celého roka? Mať svoju 
detskú skupinku, formovať ju 
na spoločenstvo, rozvíjať vzťa-
hy medzi deťmi a ukazovať im 
radostnú cestu svedectva viery? 
eRko ponúka celoročný program 
pre prácu s deťmi v Tvojej far-
nosti:
• Námety a metodiky na pravidel-
né stretká s deťmi 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 celo-
ročne 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. Už teraz nájdeš na www.erko.sk ponuku kurzov a prihlášky.
V lete chystáme tri turnusy týždenných Základných kurzov Budú v termínoch: 
9.-16. júl 2018, 17.-24. júl 2018 a 31. júl-7. august 2018 v Pruskom.

celoročná 
práca s deťmi

eRko PONÚKA

POZVANIE

Koledníci z Ľubice v Prezidentskom paláci, 2018
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V nasledujúcom ročníku zavítame do novej 
krajiny. Naši projektoví manažéri s kamera-
manom už navštívili projekty podporované 
v Ugande a pripravujú pre vás nové príbehy. 
Perlu Afriky, ako túto krajinu nazývajú, vám 
predstavíme očami našich projektových part-
nerov v nasledujúcom ročníku.

pripraVujeme 
24. ročník...

Každá diecéza, v ktorej koleduje aspoň 25 farností, má dvoch zástupcov v Dobronovinovej ko-
misii. Medzi úlohy komisie patrí najmä schvaľovanie podpory projektov, výber ťažiskových 
krajín, schvaľovanie rozpočtu DN a kontrola jeho plnenia, organizácia podujatí DN v diecéze 
(stretnutia ZO a sväté omše s vyslaním koledníkov) spolu s eRkármi.

Ak máte záujem kandidovať za svoju diecézu, pošlite krátky motivačný list a informáciu o pô-
sobení v eRku/Dobrej novine koordinátorovi svojho územia do 31. marca.

Kontakty na koordinátorov:
Košická arcidiecéza, Prešovská archieparchia: 
Lucia Molnárova vychod@erko.sk
Spišská diecéza: Jozef Korený orli@erko.sk
Žilinská diecéza: 
Mária Straňanková zilina@erko.sk
Banskobystrická a Rožňavská diecéza:
Jozef Repko bbrv@erko.sk
Nitrianska diecéza: 
Zuzana Hallová nitra@erko.sk
Bratislavská a Trnavská arcidiecéza: 
Miroslava Selecká zapad@erko.sk

Podmienky pre kandidáta:
- Vek minimálne 21 rokov
- Člen eRka a aktívne účastný na DN 
aktivitách minimálne v dvoch ročníkoch

KOMISIA

Voľby členoV dobronoVinoVej komisie

PRIPRAVUJEME

Koledníci z Hervartova, 2017


