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PADLO DO
ÚRODNEJ PÔDY
JOZEF MAGDA
Projektový manažér Dobrej noviny

Ako píše evanjelista Lukáš, „zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu“
(Lk 8, 8). Takouto pôdou je aj ľudské srdce, ktoré
môže prinášať rôznu úrodu.
V mojej práci sa neustále stretávam s otázkou, či práca Dobrej noviny má vôbec zmysel
a či máme pomáhať niekde ďaleko na africkom
kontinente. Priznám sa, aj ja sám som nad tým
neraz uvažoval. Odpoveď na túto základnú otázku však vnímam veľmi jasno: áno, naša práca

má zmysel a prináša hojné ovocie. Pomyselné
zrno vo forme podpory zo strany Dobrej noviny a spolu s ňou všetkých, ktorí ju akýmkoľvek
spôsobom podporujú, nachádza svoju úrodnú
pôdu. Nachádza ju v srdciach a živote našich
partnerov a komunít v Ugande, Keni, Etiópii
a dokonca aj v suchom a na prvý pohľad neúrodnom Južnom Sudáne.
V 24. ročníku Dobrej noviny by sme sa s vami
radi podelili o konkrétne príklady ľudí v Ugande.
Predstavíme vám ľudí, ktorí si sami pomáhajú,
sú si vzájomnou oporou a aj s malou finančnou
podporou zo Slovenska dokážu priniesť bohatú úrodu.
Témou s priliehavým názvom Padlo do úrodnej
pôdy nás budú sprevádzať traja kamaráti Solomon, Florence a Musisi z centra Providence Home v mestečku Nkokonjeru. Centrum Providen-

ce Home (Dom prozreteľnosti) založila v roku
1928 kongregácia Malých sestier sv. Františka,
ktorá ho vedie až dodnes. V súčasnosti tam svoj
prechodný domov nachádza 48 detí s rôznym
druhom postihnutia.
Tento rok sa sústredíme na vzájomnú spolupatričnosť a pomoc, ktorú zosobňujú práve títo
traja školáci. Ich priateľstvo môže byť pre nás
všetkých inšpiráciou a príkladom, ako by sme
mali žiť náš život. Ako prežívať naše každodenné radosti aj starosti. Nie osamote, ale spoločne
v kruhu ľudí, na ktorých nám záleží a ktorým
záleží na nás.
Uganda sa zvykne nazývať aj perlou Afriky predovšetkým pre svoju nádhernú prírodu. Nadchádzajúce Vianoce však chceme nahliadnuť hlbšie
pod povrch, pozrieť sa spoločne na bohatstvo
a úrodnosť sŕdc ľudí, ktorí tam žijú.
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SPRAVODAJSTVO

SVÄTÁ ZEM
POTREBUJE
SPRAVODLIVOSŤ
A POKOJ
TEXT A SNÍMKA: MARIÁN ČAUČÍK

V dňoch 23. – 27. apríla 2018 navštívili riaditelia
a zástupcovia členských organizácií CIDSE (Medzinárodná spolupráca pre rozvoj a solidaritu)
okupované palestínske územia a Izrael. Zavítali do
palestínskych i izraelských organizácií a komunít.
V júni 2018 uplynulo 51 rokov od izraelskej
okupácie západného brehu Jordánu, východného
Jeruzalema, pásma Gazy a sýrskych Golanských
výšin a 11 rokov od nezákonného uzavretia pásma
Gazy. Tieto historické skutočnosti majú veľký
vplyv na situáciu vo Svätej zemi. Bežný pútnik si
zbežne uvedomí rozdelenie krajiny, keď vidí veľký
múr pri ceste do Betlehema alebo všadeprítomnú
armádu. Rozdelenie je však veľmi hlboké a neustále sa prehlbuje.
Politika izraelskej vlády má za následok, že na
západnom brehu Jordánu vyrastajú v rozpore s medzinárodným právom celé mestá. Izraelskí osadníci
sú pozývaní, aby prišli bývať, pracovať a podnikať
v ilegálnych osadách, ktoré boli vybudované na
pozemkoch vyvlastnených Palestínčanom. Pokračujú demolácie a nútené vysťahovanie celých
dedín Palestínčanov, aby sa tak vytvoril priestor
na rozširovanie izraelských osád. Mnohé komunity tak žijú pod stálou hrozbou zničenia svojich
obydlí i majetku.
V pásme Gazy žijú na rozlohe 365 km2 asi dva
milióny obyvateľov. Podľa údajov Organizácie
Spojených národov (OSN) bude Gaza neobývateľná do roku 2020, no v mnohých ohľadoch
je takou už dnes. Izrael kontroluje všetok pohyb
tovaru aj ľudí a Palestínčanom, ktorí žijú v Gaze,
sú upierané ľudské práva na prístup k zdravotnej
starostlivosti, vzdelaniu či adekvátnemu bývaniu.
Viac ako 65 percent obyvateľov je mladších ako
25 rokov. Celá generácia mladých ľudí nebola nikdy za plotom, ktorý strážia izraelskí vojaci. Títo
mladí ľudia nemajú vyhliadky do budúcnosti ani
nádej na slušný život. „Nemôžeme cestovať a túžime po tom, aby sme mohli žiť v slobode,” povedala
11-ročná predsedníčka školského parlamentu na
základnej škole pod patronátom UNRWA (Agentúra OSN pre palestínskych utečencov) a vzápätí
sa spýtala: „Majú u vás deti práva?“
V celej Gaze je dnes 986 kresťanov. „Každý, kto sa
odtiaľto môže dostať, odíde. Naša nádej je iba v Bohu. Ak sa pozeráme na politickú situáciu, necítime

KRESBA DIEŤAŤA ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY UNRWA V GAZE, 2018

nádej, je to zlé. Veľmi potrebujeme vaše modlitby,”
povedal miestny kňaz Mario a dodal, že pred niekoľkými rokmi tu bolo okolo štyritisíc kresťanov.
Pozývame vás modliť sa za pokoj, spravodlivosť
a vyriešenie konfliktu vo Svätej zemi kedykoľvek,
ale zvlášť 18. októbra, keď sa deti z viac ako 70

krajín zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo
svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných
prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Táto globálna iniciatíva sa volá Milión detí sa modlí ruženec
a je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

KOLEDNÍCI V RÍME
DARINA MAŇUROVÁ
SNÍMKA: MICHAL MARTINKA

Spolu s koledníkmi z Nemecka, Rakúska, Južného Tirolska, Maďarska a Rumunska sa slovenská kolednícka skupinka z Podhorian pri
Prešove zúčastnila na novoročnej svätej omši
so Svätým Otcom v Bazilike sv. Petra v Ríme.
Dobrá novina mala svoje zastúpenie na takejto
výnimočnej udalosti už druhý raz. Len málo
ľudí sa dostane k Svätému Otcovi tak blízko,
ako sa to každoročne počas svätej omši podarí
trom kráľom, ktorí mu prinášajú obetné dary
a ďakujú za tradíciu koledovania v Európe spojenú so solidaritou s ľuďmi v menej rozvinutých
krajinách sveta. Ostatní koledníci prežívajú tieto
okamihy iba pár desiatok metrov od oltára, aby
spoločne vyprosovali požehnanie pre kolednícke
akcie v Európe.
Slávnostnej novoročnej svätej omši predchádzalo viacero radostných stretnutí, počas ktorých
koledníci z Podhorian potešili svojím spevom
a vinšami nielen rodákov zo Slovenska, ale aj
Švajčiarsku gardu. Koledníkov privítal kardinál Jozef Tomko a prijali ich aj v Pápežskom
slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda, kde
svojím spevom nadchli aj miestnych veriacich.
V slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu sa

EURÓPSKI KOLEDNÍCI V BAZILIKE SV. PETRA VO VATIKÁNE , 2018

deti podelili o svoje bezprostredné dojmy z Ríma a zavinšovali do nového roka.
Keďže bol uplynulý ročník Dobrej noviny zameraný na život v Etiópii, slovenskej výprave sa
aj vďaka adigratskému biskupovi Tesfaselassie
Medhinovi podarilo zavítať do Etiópskeho pápežského kolégia vo Vatikáne. „Veľmi ste nás potešili svojou návštevou. Skutočne si vážime vaše
poslanie a nadšenie pre Ježišovo učenie budovať
pevnú starostlivú rodinu. Nech vás Boh žehná,“
napísal nám po návšteve jeden z kňazov.
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ĎAKUJEME,
ŽE VYCHÁDZATE
ZO SEBA
Z návštevy etiópskeho biskupa
Tesfaselassie Medhina na Slovensku
MARIÁN ČAUČÍK
SNÍMKA: ARCHÍV DOBREJ NOVINY

V decembri 2017 navštívil Slovensko
abune Tesfaselassie Medhin, biskup
Adigratskej eparchie v Etiópii, ktorá je
dlhoročným partnerom Dobrej noviny.
Na štyroch slávnostných liturgiách spojených
s vyslaním koledníkov Dobrej noviny v Michalovciach, Prešove, Trnave a Nitre sa etiópsky hosť
stretol s vyše 1 100 koledníkmi zo 67 farností,
spoznal však aj slovenských biskupov a bohoslovcov, celebroval svätú omšu pre rodiny s deťmi aj
pre akademickú mládež.
Počas svojej návštevy vyjadril svoju vďačnosť
za spoluprácu s Dobrou novinou, ocenil nasadenie koledníkov a priblížil medzináboženský
dialóg vo svojej eparchii.
Deti zobúdzajú spoločnosť
„Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie a za to,
že ste mi dali možnosť navštíviť vašu krajinu.
So Slovenskom ma spojilo eRko cez našu spoločnú kresťanskú vieru. Som rád, že všetci máme
vieru, ktorá nás privádza k tomu, aby sme boli
akční. Verím, že kvalita charitatívnej práce vychádza z kvality viery,“ povedal adigratský biskup
a dodal, že slovenské deti zobúdzajú spoločnosť.
„Prehlbujete tak svoju vieru. Myslím si, že takto
prispievate k vynikajúcej budúcnosti, a to hlavne
preto, že vychádzate zo seba. Ak by ste nemali
vieru, ktorá generuje charitu, nemohli by ste ísť
von. Možno by ste ostali sami vo svojich izbách,
domoch a ponorení do svojich starostí. Nestretli
by ste sa s inými, nerozmýšľali by ste globálne.“
Abune Tesfaselassie Medhin vyjadril aj svoju
vďačnosť za vzťah medzi veriacimi z Etiópie a zo
Slovenska, ktorý sa rozvinul prostredníctvom
dobrovoľníkov, ktorí pôsobili v jeho diecéze.
„Táto skúsenosť je vzácna pre našich mladých
ľudí a tiež pre ľudí, ktorí idú ako dobrovoľníci
odtiaľto. Zmení im to život. Dobrovoľníci, tak
ako aj vaše deti naozaj budujú mosty solidarity,” zdôraznil.
Katolícka menšina
Etiópia má dlhú kresťanskú históriu. Najväčšia je
Pravoslávna cirkev, katolíci tvoria asi len jedno

ABUNE TESFASELASSIE NA VYSLANÍ KOLEDNÍKOV V NITRE, 2017

percento obyvateľstva. V bežnom živote vychádzajú medzi sebou náboženstvá veľmi dobre.
V oblasti Tigray, kde je Tesfaselassie Medhin jediný katolícky biskup, pôsobí päť pravoslávnych
biskupov. „S každým z nich máme veľmi dobré
vzťahy. Ich kňazi prichádzajú do našej katedrály
na väčšie sviatky modliť sa a spievať spolu s nami. Tento každodenný ekumenizmus je veľmi
praktický. S islamom máme tiež dobrý vzťah. Keď
chcú moslimovia postaviť mešitu, zbierajú pre
nich peniaze aj kresťania vo svojich komunitách.
A keď chceme niečo postaviť my, pomáhajú nám

zas moslimovia. Takáto spolupráca je dobrým
gestom,“ myslí si etiópsky biskup.
Spolunažívanie jednotlivých náboženstiev
vyjadruje obraz Posledného súdu v adigratskej
katedrále. „Môj predchodca požiadal istého známeho etiópskeho umelca, aby namaľoval obraz,
na ktorom sú bohoslužobné miesta rôznych
náboženstiev. Umelec namaľoval katolícku katedrálu, najstarší pravoslávny chrám v Adigrate
i moslimskú mešitu,“ vysvetľuje Tesfaselassie
Medhin.

Ako sa má Zamzam
„Navštevujem základnú školu v Chike. Druhú triedu. Oviec mám už päť. Ďakujem a mám
vás rada,“ odkázala Zamzam slovenským koledníkom a darcom Dobrej noviny počas našej
návštevy v novembri 2017. Zamzam bola so svojou mamou na plagáte Dobrej noviny, keď
sme pred dvoma rokmi upriamili pozornosť na Etiópiu. Deti z mestečka Karsa a jeho okolia
nás inšpirovali, aby sme predstavili ich život a ukázali, že napriek svojmu postihnutiu dokážu postupne meniť seba i ľudí navôkol. Zamzam je
silné dievča. Vďaka podpore z organizácie Harmee sa
v jej živote veľa zmenilo. Dnes už nemá bolesti a svižne
sa pohybuje v špeciálnych topánkach. Rada chodí do
školy, pretože sa chce stať učiteľkou. Obľubuje poéziu,
hodiny oromčiny a tanec. Potešila sa aj mnohým listom
s pozdravmi a kresbami od detí zo Slovenska, ktoré jej
poslali čitatelia časopisu Rebrík. Spočiatku sa ostýchala,
ale postupne sa osmelila a ukázala aj svoje ovečky. Po
dvore ich pobehovalo päť. Rodina ovečiek sa rozrástla
o troch nových členov. Pár sliepok im zožrala mačka,
tak ostatné radšej predali.
Zamzam býva s mamou Makadou a súrodencami vo
väčšom dome v Karse. Prenajímajú izby iným rodinám,
aby si zarobili. Otec pestuje plodiny na vysočine. Pani
Makada sa pravidelne stretáva s ďalšími rodičmi, vymieňajú si skúsenosti a vzájomne sa podporujú.
DARINA MAŇUROVÁ
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KOLEDNÍCI

Čím žila Dobrá novina v 23. ročníku
JOZEF MAGDA, ANNA PAĽOVOVÁ
SNÍMKY: ARCHÍV DOBREJ NOVINY, CAROLINE DE ZORDO

Nový ročník Dobrej noviny sa začína vždy
prípravou vo farnostiach. Zodpovedné osoby,
ktoré pripravujú koledníkov, sa predtým stretávajú v každej diecéze. V 23. ročníku sa stretnutia zodpovedných osôb konali v Bratislave,
Brezne, Nitre, Prešove, Ružomberku, Spišskej
Kapitule, Trnave, a vo Zvolene. Účastníci si prevzali všetky potrebné materiály na prípravu,
získali množstvo informácií o aktuálne podporovaných projektoch. Niektoré boli z prvej ruky
od dobrovoľníkov, ktorí v lete navštívili projekty v Ugande a Etiópii. Na fotografii sú účastníci
stretnutia v Nitre počas tvorivých dielní.
Pred Vianocami sú koledníci pozvaní na stretnutia so svojimi biskupmi. V roku 2017 sa konalo po
celom Slovensku jedenásť svätých omší, kde dostali koledníci špeciálne požehnanie a boli vyslaní
ohlasovať radostnú zvesť do rodín. Na svätých
omšiach sa zúčastnilo takmer tritisíc koledníkov
a animátorov. Slovenskí biskupi povzbudili koledníkov v ich angažovanosti a konaní dobrých skutkov. Na fotografii koledníci vinšujú biskupovi Tomášovi Galisovi po svätej omši v Dulove v Žilinskej
diecéze. V Dolnom Kubíne sa spišský biskup Štefan
Sečka prihovára koledníkom po svätej omši.
Pre nové zodpovedné a sprevádzajúce osoby
sa konal v novembri 2017 v Liptovskej Osade
kurz. Účastníci sa dozvedeli viac o projektovej
práci Dobrej noviny, spoznali hlbšie podporované projekty, ale aj históriu a pravidlá koledníckej zbierky. Hoci bolo ešte do Vianoc ďaleko,
zažili aj skutočné koledovanie. Nechýbal duchovný program a praktické námety na prípravu koledníkov.

Okrem prezidenta prijala koledníkov Dobrej
noviny aj ministerka školstva Martina Lubyová.
Do jej kancelárie prišli 5. januára 2018 zavinšovať koledníci z Podunajských Biskupíc. Stretnutie s koledníkmi bolo veľmi srdečné a ministerka ocenila projekt Dobrej noviny ako veľmi záslužný.

Prvý januárový deň roku 2018 prijali koledníci pozvanie z prezidentského paláca v Bratislave.
Skupinky zo Serede, z Prievidze a Ľubice zavinšovali a zaspievali prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi, ktorý mimoriadne
ocenil ich úsilie o zlepšenie životných podmienok detí v afrických krajinách. S koledníkmi sa
aj osobne porozprával a fotografoval.
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Od júla do septembra 2017 strávili neobyčajné
tri mesiace štyria dobrovoľníci v Ugande a Etiópii. Po prvýkrát sme vyslali Dominiku Forgáčovú a Mareka Čulagu do Ugandy, konkrétne na
Kliniku sv. Jána Pavla II., kde pripravovali pre
deti denné tábory, učili eRko-tance a zriadili pre
malých pacientov knižnicu. Dobrovoľníci Lívia
Šimčeková a Marek Noga pôsobili v etiópskych
v mestách Maychew, Alitena a Mekelle, kde sú
prítomné sestry vincentky. Predovšetkým doučovali anglický jazyk a pripravovali pre deti
a mladých v miestnych centrách voľnočasové
aktivity. Na fotke je Marek Noga so svojou triedou po poslednej spoločnej hodine v Maychew,
kde uzavreli letný kurz angličtiny slávnostným
odovzdávaním certifikátov.
▶

Dve májové soboty patrili detským púťam
v Marianke, Levoči, Rajeckej Lesnej a Obišovciach. Celkovo sa na nich zúčastnilo takmer
štyritisíc detí, pre ktoré bol okrem svätých omší pripravený aj sprievodný program. V Rajeckej
Lesnej to boli katechézy a tance, v Levoči a Obišovciach čakali na pútnikov rôzne stanovištia
počas výstupu na Mariánsku a horu a počas putovania do Obišoviec (na snímke). Púť v Marianke sa niesla v duchu objavovania citlivosti
voči ľuďom s postihnutím.

Pri príprave ročníka sa pracovníci Dobrej noviny stretávajú aj s inými rozvojovými a koledníckymi organizáciami. Tento rok sa zúčastnili
na stretnutí zameranom na komunikáciu, fundraising a rozvojové vzdelávanie, ktoré pripravila
strešná organizácia CIDSE v Holandsku, ako aj
na konferencii Pápežských misijných diel detí
v Európe na Malte. Nechýbali ani na stretnutí
zástupcov siete koledníckych akcií v Európe, ktoré tentokrát hosťovali koledníci z Maďarska. Na
fotografii sú zástupcovia z Rakúska, Nemecka,
Južného Tirolska, Slovinska, Švajčiarska, Slovenska a Maďarska.
▶

2018

DOBRÉ NOVINY DOBREJ NOVINY
VYDÁVA RAZ ROČNE ERKO – HNUTIE KRESŤANSKÝCH
SPOLOČENSTIEV DETÍ, MILETIČOVA 7, 821 08 BRATISLAVA 2
TEL. 02/20445254, MOBIL 0908/183410, E-MAIL DN@ERKO.SK
WWW.ERKO.SK, WWW.DOBRANOVINA.SK
ZOSTAVILI MARIÁN ČAUČÍK, JOZEF MAGDA, DARINA MAŇUROVÁ,
DANICA OLEXOVÁ, ANNA PAĽOVOVÁ
ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA MARTINA GROCHÁLOVÁ
GRAFICKÁ KONCEPCIA A SADZBA PERGAMEN
TLAČ SLOVENSKÁ GRAFIA, A. S., BRATISLAVA
ZADANÉ DO TLAČE SEPTEMBER 2018
BANKOVÉ SPOJENIE: TATRA BANKA
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, BIC (SWIFT) TATRSKBX
NEPREDAJNÉ
OBČIANSKE ZDRUŽENIE ERKO – HKSD PODPÍSALO KÓDEX
POUŽÍVANIA OBRAZOVÉHO MATERIÁLU A PODÁVANIA SPRÁV
SVOJE KOMENTÁRE A VÝHRADY MÔŽETE ZASLAŤ
NA KODEX@ERKO.SK

6 I

2018

FOTOREPORTÁŽ

V Nkokonjeru ťahajú všetci
za jeden povraz
TEXT A SNÍMKY: DANICA OLEXOVÁ

1

2

4

2 RANNÁ HYGIENA, OBLIEKANIE A RAŇAJKY IDÚ AKO PO
MASLE. DETI PRESNE VEDIA, KTO POTREBUJE AKÚ POMOC
KAMARÁTOV. ASI POLOVICA DETÍ ZOSTÁVA V PROJEKTE.
PREBIEHAJÚ TAM TERAPIE AJ VYUČOVANIE. OSTATNÉ
ZAMIERIA DO ŠKÔL V MESTE. CESTU SI NAVZÁJOM
POMÁHAJÚ ZVLÁDNUŤ, ABY NIK NEZMEŠKAL ŠKOLSKÝ
ZVONČEK IBA PRE TO, ŽE JE TROCHU POMALŠÍ. FLORENCE
A SOLOMONA ČAKAL PRVÝ DEŇ V NOVEJ ŠKOLE.
3 SOLOMON MWANGUZI (14) SA HLÁSIL SO SPRÁVNYMI
ODPOVEĎAMI HNEĎ NA PRVEJ HODINE. NEMAL ANI
ROK, KEĎ DOSTAL MENINGITÍDU. NESKÔR SA PRIDALA
MOZGOVÁ OBRNA. MAMA SA O NEHO STARALA, ALE
DRŽALA HO DOMA. SO ŠKOLOU SA SOLOMON ZOZNÁMIL
AŽ PRED DVOMA ROKMI, KEĎ PRIŠIEL DO DOMU
PROZRETEĽNOSTI.

3

5

1 SESTRA ANGELINE SIMATEI (52) VEDIE PROJEKT
UŽ ŠTVRTÝ ROK.„VLÁDA SA USILUJE, ABY DETI
S POSTIHNUTÍM NEVYRASTALI V INŠTITÚCIÁCH, ALE
V RODINÁCH. BOLO BY TO IDEÁLNE. VEĽKOU PREKÁŽKOU
SÚ PREDSUDKY, NEVEDOMOSŤ A CHUDOBA. DOBREJ
NOVINE SME VĎAČNÍ ZA DÔVERU A PODPORU.“

6

Malé sestry svätého Františka z Assisi
sa v ugandskom mestečku Nkokonjeru
venujú deťom a dospelým s postihnutím.
Vedú Dom prozreteľnosti, ktorý je
napriek ťažkým osudom plný odhodlania
a radosti. Na sebaľútosť tam nik nemá čas.
Návštevníkov už pri vchode víta motto
Postihnutie nie je neschopnosť, ktoré tam
denne žijú.
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4 UČITEĽKA JANE POCHVÁLILA FLORENCE NAKINTU (11),
KTORÁ DOBRE ZVLÁDLA ÚLOHU NA TABULI. DETI V TRIEDE
NOVÝCH SPOLUŽIAKOV PRIVÍTALI S POTLESKOM A ZÁUJMOM.
5 ANI CEZ PRESTÁVKU NEZOSTALI NAŠI KAMARÁTI SAMI.
DIEVČATÁ ZAPOJILI FLORENCE DO HRY A CHLAPCI SA BILI O TO,
KTO BUDE VOZIŤ SOLOMONA. MUSISI, ĎALŠÍ ŽIAK Z PROJEKTU,
TIEŽ POUŽÍVA VOZÍČEK. VIETE SI PREDSTAVIŤ DRAMATICKÉ
PRETEKY CEZ CELÉ FUTBALOVÉ IHRISKO! NIK NERIEŠIL, KTO
VYHRAL. RADOSŤ ZO SPOLOČNEJ ZÁBAVY MALI VŠETCI.
6 a 7 SPOLUŽIACI NOVÁČIKOM UKÁZALI ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ
A VYSTÁLI ZA NICH RAD. V PONUKE BOLI DVE MOŽNOSTI –
RIEDKA KUKURIČNÁ KAŠA POŠO ALEBO VARENÉ SLADKÉ
ZEMIAKY S FAZUĽOU A KELOM.
8 CEZ OBEDNÚ PRESTÁVKU MUSISI VYSVETĽOVAL
SOLOMONOVI, AKO TO V ŠKOLE FUNGUJE.
9 EDWARD MUSISI (13) JE SILNÝ A PRACOVITÝ CHLAPEC.
O KOZY, KTORÉ V PROJEKTE CHOVAJÚ, SA STARÁ VÝLUČNE ON.
10 AJ FLORENCE SA RADA ZAPÁJA DO DOMÁCICH PRÁC.
NEDÁVNO POZBIERALI KUKURICU, A TAK JU SESTRÁM
POMÁHALA SUŠIŤ NA HORÚCOM SLNKU, ABY ZRNO
NENAPADLI PLESNE.
11 „SOLOMON JE DOBRE ZORGANIZOVANÝ
A PORIADKUMILOVNÝ. AJ TU V CHLAPČENSKEJ IZBE POMÁHA
UPRATOVAŤ,“ PREZRADIL NÁM OPATROVATEĽ ALEX (23).

9

11

13

12 S MALÝMI KAMARÁTMI Z PROJEKTU SME PRIPRAVILI
KRÁTKY FILM PRE KOLEDNÍKOV. SOLOMON KAMERAMANOVI
BRAŇOVI VINCZEMU PREDVIEDOL SVOJ ŠPECIÁLNY TALENT
S ČÍSLAMI A DÁTUMAMI. TERAPEUT RONALD KIBIRIGE (30)
KONTROLOVAL SPRÁVNE ODPOVEDE NA KALENDÁRI
VO SVOJOM MOBILE.„VIEM, ŽE SOLOMON BUDE V ŠKOLE
MEDZI NAJLEPŠÍMI,“ PREZRADIL NÁM RONALD.
„JE VEĽMI ŠIKOVNÝ. PROBLÉMOM JE IBA PÍSANIE, KEĎŽE
OBRNA ZASIAHLA JEHO KONČATINY. PRI CVIČENIACH SA
SÚSTREĎUJEME NA RUKY, KTORÉ SA EŠTE MÔŽU ZLEPŠIŤ.“
13 TIEŇ TERASY SPRÍJEMŇOVAL ČAKANIE NA OBED.
PÁLIACE SLNKO URÝCHLI SUŠENIE KUKURIČNÉHO ZRNA.
V NKOKONJERU ZRNKO PODPORY DOBREJ NOVINY PADLO
DO ÚRODNEJ PÔDY. RÁSŤ MU POMÁHA OCHOTA,
DOBRÁ VÔĽA, MODLITBA I KAŽDODENNÁ PRÁCA SESTIER,
TERAPEUTOV, KUCHÁRA, DETÍ, UČITEĽOV, RODÍN
A MNOHÝCH ĎALŠÍCH.

14

14 SIMON KASIRIVU (30) VEDIE TVORIVÚ DIELŇU.
NA SNÍMKE PRÁVE VYRÁBA KRÁSNE PAPIEROVÉ
NÁHRDELNÍKY. ROBÍ AJ KĽÚČENKY, TAŠKY, TOPÁNKY
A MNOHÉ INÉ PREDMETY NA PREDAJ. PRE DETI JE ŽIVOU
INŠPIRÁCIOU.
15 KUCHÁR MEŠKAL SO SOBOTNÝM OBEDOM SKORO
HODINU. FAZUĽA SA NIE A NIE UVARIŤ. NIK NEBOL MRZUTÝ.
DETI ČAKALI PRED JEDÁLŇOU, ROZPRÁVALI SA, HRALI,
PLIETLI ROHOŽE A NAHÁŇALI SA PO DLHEJ TERASE.

15
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Uganda
DANICA OLEXOVÁ A JOZEF MAGDA
SNÍMKY A ILUSTRÁCIE: DANICA OLEXOVÁ

Ahoj, volám sa
Solomon a spolu s kamarátmi
Florence a Musisim vám
prezradíme zopár zaujímavosti
o Ugande.

Ženy v dedine Kwapa pestujú arašidy.
Za peniaze, ktoré pre nich vykoledovali
deti zo Slovenska, si kúpili stroje na výrobu
arašidového masla.

Rastie u nás
viac ako 50 odrôd banánov.
Banány varíme, pečieme,
pražíme, sušíme, vyrábame
z nich múku, džús, víno či kozmetiku.
Banánové lyko sa používa na výrobu
tradičných striech, prestieradiel, košíkov
a obrazov. Listy sú skvelým obalovým materiálom.
Päť najbežnejších druhov banánov spoznáte,
ak správne pospájate názvy s obrázkami.

Matoke
– babány na varenie
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Jablkové banány
– jeme ich ako dezert

Vidíte špirálu so stopami? Môžete sa na nej zahrať
krátku hru pre dvoch. Každý hráč má dva arašidy (alebo
kamienky) – jeden v ruke, druhý umiestni na stopu
s číslom 1. Prvý hráč vloží za chrbtom arašid do ľavej
alebo pravej ruky. Ruky ukáže spoluhráčovi, ktorý háda,
kde je oriešok schovaný. Ak uhádne posunie svoj arašid
v smere špirály. Ak neuhádne, vráti sa o políčko späť.
Hráči sa striedajú. Vyhrá ten, kto prvý doskáče k miske
s arašidovým maslom.

Recept
na arašidové maslo
nájdete na

www.dobranovina.sk/
materialy

Červené banány
– sú exotické a sladké

Mbidde
– banány na výrob
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Na zástave máme
jedného z najkrajších
vtákov na svete. Žije
v trávnatých oblastiach a pri vode.
U vás na Slovensku si jeho meno (nájdete
ho na strane 15) môžete popliesť so
stavebným strojom. Vymaľujte
si ho podľa farebných
bodiek.

Aj my deti pomáhame s drobnými prácami
v projekte, kde bývame. Zametáme, upratujeme
a perieme si.
Ja sa starám o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Dozvieš sa po zdolaní spájačky.)

Gonja –
banány na vyprážanie

bu nápojov

Nájdite 9 rozdielov na obrázku dvojičiek v školskej lavici.
Objavujte svet s priateľmi
s časopisom Rebrík
Postrehy a zážitky z Afriky,
komiksy, zábavné úlohy,
vystrihovačky, príbehy
a hry v 10 číslach ročníka
2018/2019 potešia každého
čitateľa.
www.rebrik.sk • objednavky@erko.sk
 02/204 452 53 • 0915 780 923
eRko – Rebrík • Miletičova 7 • 821 08 Bratislava 2

V dedine Kyabakadde koledníci dlhé roky prispievali
na školské poplatky. Odkedy tam pomohli postaviť
mlyn na kukuricu, dokážu si miestni ľudia
na poplatky zarobiť sami.
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KOLEDOVANIE

Po koledníckych cestičkách

1 KOLEDNÍCI Z ČIERNEHO BALOGU-DOBROČE
2 KOLEDNÍCI Z BRUSNA
3 KOLEDNÍCI Z CHYNORIAN 4 KOLEDNÍCI Z KRÍŽOVEJ VSI
5 KOLEDNÍCI Z MALATINEJ 6 KOLEDNÍCI ZO SÁSY
7 KOLEDNÍCI Z MILOŠOVEJ 8 KOLEDNÍCI ZO ŠALGOČKY
9 KOLEDNÍCI Z VALASKEJ DUBOVEJ
10 KOLEDNÍCI Z KORYTÁROK
11 KOLEDNÍCI Z VYSOKEJ NAD KYSUCOU

PRIPRAVILA ANNA PAĽOVOVÁ
SNÍMKY: ARCHÍV DOBREJ NOVINY

Opäť vám prinášame krásne kolednícke
pozdravy a fotografie. V každej farnosti
sa koledníci pripravujú inak, majú iné
rekvizity, tradičné kroje alebo hviezdy na
oblečení. Spoločný je však úsmev na tvári,
radosť zo spoločenstva a z ohlasovania
narodenia Ježiša Krista.

OPONICE

Nitrianska diecéza
Tento rok sme chodili v jednej skupinke, lebo sme nemali viac sprevádzajúcich 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 to je význam koledovania, nie iba zbieranie peňazí. Hoci sme už
boli pri posledných domoch unavení, uzimení
a hladní, utešovali sme sa tým, že práve to je náš
príspevok. Treba niečo obetovať. Dúfame, že to
prinesie ovocie.

POLTÁR

Rožňavská diecéza
Do Dobrej noviny sme sa v našej poltárskej farnosti zapojili po dvadsiaty raz. Koledujeme radi
a s láskou, aj keď tento rok sme nešli v takom počte
ako po minulé roky. Tento ročník bol pre našich
koledníkov výnimočný aj možnosťou koledovať otcovi biskupovi na vysielacej svätej omši v Dobroči.

SABINOV

Košická arcidiecéza
Som vďačná za Dobrú novinu, za projekty, materiály a za to, že do toho vkladáte svoje srdce.
My sme vďaka tomu mohli vytvoriť krásne spoločenstvo, nájsť si nových priateľov a aj pomôcť.
Tento rok sa pridali ďalší noví koledníci, z čoho
sa veľmi tešíme.

DUBOVÁ

Bratislavská arcidiecéza
Vďaka spolupráci pri koledovaní Dobrej noviny sa stretnú ľudia dobrej vôle tak, ako to bolo
aj u nás. Vytvorili sme si milé spoločenstvo detí
a ich rodín. Určite nás táto akcia posunie do prípravy aj iných zaujímavých činností s deťmi. Už
teraz sa tešíme na ďalší ročník Dobrej noviny.

1

BOŠÁCA

Trnavská arcidiecéza
Ďakujeme, že aj my môžeme prostredníctvom
Dobrej noviny prispieť k zlepšeniu života v Afrike a zároveň potešiť ľudí v našej farnosti, starých,
opustených aj veľké rodiny. Ďakujeme, že dávate
našim vianočným sviatkom špeciálny význam.

LIPTOVSKÁ OSADA

Spišská diecéza
Dobrá novina bola v Liptovskej Osade po veľmi dlhom čase, ale myslím si, že dopadla veľmi
dobre. Mali sme pozitívne ohlasy a na koledu
nás pozvali dokonca i do susednej dediny. Sme
radi, že sme sa mohli zapojiť a veríme, že budeme v ohlasovaní Dobrej noviny pokračovať
i nasledujúce roky.

NOVÁ BYSTRICA

Žilinská diecéza
Pri koledovaní sme prežili požehnaný čas. Čas
radosti, spevu, smiechu, ale i modlitby. Modlitba
Otče náš sa niesla celou farnosťou. Zrazu akoby
všetko zastalo. Bolo úžasné sledovať ľudí, keď
sme sa spoločne modlili na ich dvoroch nahlas.
Sme šťastní, že aspoň troškou môžeme pomôcť
mamám s deťmi v Afrike.

VEĽKÁ LEHÔTKA

Banskobystrická diecéza
Zážitkom pre nás bolo vidieť radosť v tvárach tých,
ktorých sme navštívili a veľmi sa tomu tešili. Aj napriek únave to bolo pre nás obrovskou odmenou.

ĎAČOV

Prešovská archieparchia
V našej obci je to už tradícia a ľudia aj deti si
Vianoce bez tejto aktivity nevedia už ani predstaviť. Sme radi, že takýmto nádherným spôsobom pomôžeme nielen deťom v Afrike, ktoré to
v živote nemajú ľahké, ale aj potešíme mnohých
ľudí a prinesieme radosť a svetlo do ich domovov.

SVEREPEC

Žilinská diecéza
Tento rok sa nám stalo, že sa k nám priplietol jeden
chlapec, ktorý chodí miništrovať, a počul, že deti
budú mať stretko o koledovaní. Počas koledovania sme zavítali aj k nim domov, kde nič podobné
ako koledovanie detí nikdy nezažili, pretože sa len
nedávno prisťahovali do našej dediny. Boli z toho veľmi nadšení, a čo viac, po koledovaní nám
prišla esemeska od chlapcovej maminy, kde nám
písala, aká je vďačná, že sme priniesli veľkú radosť
do ich domu, a ďakovala, že sa venujeme deťom.
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PROJEKTY

Aké projekty podporuje
Dobrá novina v roku 2018
JOZEF MAGDA, DARINA MAŇUROVÁ, DANICA OLEXOVÁ

MANŽELIA ABABA A TESFAYE S MALOU WEINI PRI
SVOJOM DOME POČAS NAKRÚCANIA FILMU CESTA
VEDIE ĎALEJ, ETIÓPIA, DANICA OLEXOVÁ, 2017

Podpora podnikateľských projektov
farských skupín v Ugande
Polmiliónová populácia arcidiecézy Tororo na
východe Ugandy patrí napriek úrodnej pôde
medzi najchudobnejšie regióny krajiny. Asi 81
percent obyvateľov sa živí poľnohospodárstvom,
no často im chýba kapitál na začatie alebo potrebný rozvoj svojho drobného podnikania. Miestna
kancelária Caritas Tororo sa s pomocou Dobrej
noviny rozhodla ponúknuť skupinám v 15 farnostiach tréningy a finančnú podporu, s ktorou
by svoje nápady mohli ďalej rozvíjať.
Po sérii tréningov bolo podporených už 33 projektov. Sumou vo výške 450 až 680 eur si dokáže
skupina nakúpiť potrebné vybavenie, nástroje,
zvieratá či materiál pre svoj podnikateľský zámer.
Projekt aktuálne pokračuje svojou druhou fázou.
Výška podpory: 20 000 eur

ŽENY Z MULANDA GROUP SI Z MIKROGRANTU ZAKÚPILI RIAD
A BUDÚ POSKYTOVAŤ CATERINGOVÉ SLUŽBY, UGANDA, DANICA
OLEXOVÁ, 2018

Témou Na ceste k životu žila Dobrá novina
vo svojom 23. ročníku. Sprevádzali
ňou Ababa Hauku s dcérou Weini,
ktoré podobne ako ďalšie mamy a ich
deti navštevujú zdravotné stredisko
v etiópskom meste Alitena. Sú zaň vďačné
a vďaka sestrám sa neznáme ženy stávajú
blízkymi a vzájomne sa podporujú.

službám a doplnkovému výživovému programu. Novinkou programu je zapojenie mužov,
aby vo väčšej miere podporovali svoje ženy vo
využívaní zdravotníckych služieb. Ambulantná
služba naďalej zohráva kľúčovú úlohu v znižovaní
úmrtnosti matiek a novorodencov.
Výška podpory: 23 840 eur
ŽENY Z MULANDA GROUP UKAZUJÚ VÝSLEDNÉ BATIKOVANÉ LÁTKY,
Z KTORÝCH BUDÚ ŠIŤ KOŠELE, UGANDA, DANICA OLEXOVÁ, 2018

Základná zdravotná starostlivosť o mamy
a deti v Etiópii
„Od minulého roku sa všeličo zmenilo,“ hovorí
Ababa Hauku vo filme Cesta vedie ďalej, ktorý
Dobrá novina pripravila ako pokračovanie krátkeho dokumentu Cesta a ktorý je dostupný na
webovej stránke dobranovina.sk. „Weini bola
vtedy bábätko. Nosila som ju na rukách. Teraz
už behá, rozpráva a poriadne vyrástla. Mne sa
trochu zhoršilo zdravie, mám ťažkosti s obličkami, no napriek tomuto trápeniu sa máme dobre,“ dodáva. Dobrá novina vstúpila so sestrami
vincentkami do novej fázy spolupráce. Zdravotné stredisko sa naďalej zameriava na lepšiu
dostupnosť a využitie zdravotníckych služieb
pre matky a novorodencov a deti do päť rokov,
ako aj na lepší prístup k základným nutričným

Kvalitné vzdelanie pre lepšiu budúcnosť
presídlencov z Turkany
Sestry z Kongregácie Panny Márie lásky od Dobrého pastiera sa v slumoch okolo kenského mesta
Kitale venujú presídlencom z Turkany. Mnohí
ušli z konfliktných oblastí alebo prišli s nádejou,
že si tam nájdu prácu. V Turkane sa živili polokočovným pastierstvom vhodným v polopúštnom
prostredí. V úrodnom Kitale sa väčšina ľudí živí
pestovaním kukurice a iných plodín. Turkancom
po príchode chýbajú poľnohospodárske zručnosti, a tak pre chudobu, nízke vzdelanie a nedostatok pracovných príležitostí končia ich deti často
na ulici. Pre sestry bolo prioritou dostať deti do
škôl. Preto otvorili Centrum Hekima, ktoré je
predškolskou prípravkou. Jedlo, ktoré tam varia,
je pre deti z rodín, kde sa zväčša je iba raz denne,
veľkou motiváciou. Výživový program zásobujú
sestry produkciou zo svojej farmy. Do prác na
farme sa zapájajú rodičia detí a učia sa tak nové
zručnosti. Sestry ich podporujú, aby si spoločne šetrili, zarábali si drobnými ekonomickými
aktivitami a zabezpečili si potravu a príjem cez
farmárčenie. Dlhodobým cieľom je, aby sa dokázali postarať o základné potreby rodiny vrátane
školských poplatkov pre svoje deti.
Výška podpory: 5 049 eur*
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ĎALŠIE PODPORENÉ
PROJEKTY DOBREJ
NOVINY
ETIÓPIA

• Lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu
v okrese Munesa – 27 900 eur
• Vybudovanie toaliet a septiku v areáli
Katedrály Najsvätejšieho Spasiteľa
v Adigrate – 6 100 eur

KEŇA

MALÍ ŽIACI ZO VZDELÁVACIEHO CENTRA HEKIMA (PO SVAHILSKY: MÚDROSŤ)
POSIELAJÚ POZDRAV KOLEDNÍKOM, KEŇA, DANICA OLEXOVÁ, 2018

Dobudovanie stredoškolského
internátu v Keni
Stredná dievčenská škola sv. Daniela Comboniho v Lodware poskytuje dievčatám kvalitné
stredoškolské vzdelanie a zlepšuje ich šance na
prijatie do vyššieho vzdelávania. Prvých 40 dievčat do školy nastúpilo v roku 2015. Odvtedy sa
ich počet zvýšil na 230. Nové študentky prídu
v januári 2019, preto je potrebné v škole dobudovať ubytovacie zariadenia. Internátna škola
totiž poskytuje dievčatám plnohodnotný čas na
štúdium a počas prázdnin stále môžu pomáhať
svojim rodičom. Ubytovanie v škole tiež ochráni
dievčatá pred škodlivými tradičnými praktikami
ako skoré vydaje a komerčné sexuálne zneužívanie detí či pred životom na ulici.
Výška podpory: 38 000 eur
GODFREY, MANAŽÉR MLYNU NA KUKURICU, HO S RADOSŤOU
PREDVÁDZA. MELÚ PRE CELÚ DEDINU, PRIČOM FARMÁRI ZDRUŽENÍ
V ORGANIZÁCII KRUDEP MELÚ SO ZĽAVOU. V PRAVOM ROHU
MIESTNOSTI MALI EŠTE VOĽNÚ PLOCHU, KTORÚ PRENAJÍMAJÚ
MIESTNEMU PODNIKATEĽOVI, KTORÝ VYRÁBA KUKURIČNÉ
CHRUMKY. UGANDA, DANICA OLEXOVÁ, 2018

ROZOSTAVANÁ BUDOVA INTERNÁTU V STREDNEJ DIEVČENSKEJ
ŠKOLE SV. DANIELA COMBONIHO V LODWARE, KEŇA, MARIÁN
ČAUČÍK, 2018

• Rehabilitačné a reintegračné centrum
Mwangaza pre deti a mladých z ulice
– 24 000 eur*
• Vodný projekt Turkana – 49 766,85 eur*
• Základná škola sv. Františka pre deti
s postihnutím sluchu v Chisare – 30 000 eur
• Podpora sociálneho programu diecézy
Lodwar – 20 000 eur
• Rehabilitácia a vzdelávanie detí
s postihnutím v centre Songa Mbele na
Masomo – 34 690 eur
• Podpora Centra Jána Pavla II. pre deti
s telesným postihnutím v Lokichare
– 22 000 eur*
• Budovanie kapacít a školenia pre rodičov
a opatrovateľov detí so špeciálnymi
potrebami a učiteľov a ďalších profesionálov,
ktorí s nimi pracujú na zvýšení ich šancí
na inklúziu – 33 345 eur
• Diecézny program vzdelávania dospelých
v Turkane – 11 000 eur*
• Pavlov Dom – Centrum komplexnej
starostlivosti pre deti s postihnutím v slume
Kibera – 23 977 eur
• Farma 3 000 priateľov – 16 100 eur

RWANDA

• Socializácia detí ulice v Centre sv. Antona
– 10 000 eur

JUŽNÝ SUDÁN

• Vzdelávacie centrum sv. Petra Clavera
v Rumbeku – 37 069 dolárov

UGANDA

• Život meniace operácie detí v detskej
nemocnici CURE International Uganda
v Mbale – 33 600 eur
• Podpora centra pre deti s postihnutím
v Nkokonjeru – 42 300 eur
* Časť z celkovej podpory v roku 2018 bola
vyúčtovaná už vo verejnej zbierke Dobrá
novina – 22. ročník.
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DOBRÁ NOVINA
PREKROČILA MILIÓN
DARINA MAŇUROVÁ

Dobrá novina vyzbierala v uplynulej
vianočnej kampani po prvýkrát viac ako
milión eur. Veľká vďaka patrí všetkým darcom
Dobrej noviny za ich štedrosť a dôveru, ako
aj deťom, zodpovedným a sprevádzajúcim
osobám za ich kolednícke nasadenie.
Radosť z prekročenia miliónovej hranice bola
veľká. V prehľade výsledkov 23. ročníka sa dozviete, v akej miere sa jednotlivé diecézy zapojili
do koledníckej akcie Dobrá novina na prelome
rokov 2017/2018. Krásne svedectvo vyše 24 000
koledníkov po celom Slovensku, ktorí rozniesli
radosť z narodenia Pána Ježiša do takmer 66 000
rodín, iste prinášajú požehnanie tomuto dielu.

SESTRA SARAH RICHO, ADMINISTRÁTORKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
SV. FRANTIŠKA PRE DETI S PORUCHAMI SLUCHU, PREDSTAVILA
ŽIAKOM MIESTNEHO SPOLUPRACOVNÍKA DOBREJ NOVINY
MICHAELA MASAIA V ZNAKOVEJ REČI, KEŇA, DANICA OLEXOVÁ, 2018

Použitie zbierky 22. ročníka Dobrej noviny
85,11 % Náklady na projekty v Afrike
		 (844 180,78 eur)
5,56 % 	Príprava ďalšieho ročníka koledníckej akcie, materiálno-technické a organizačné zabezpečenie zbierky, vzdelávacie podujatia a materiály
		 (55 164,44 eur)
3,96 % 	Náklady spojené so správou a prevádzkové náklady
		 (39 282,66 eur)
5,37 %	Spolupráca s partnermi v subsaharskej Afrike a na
medzinárodnej úrovni: projektová práca, náklady
spojené so zisťovaním spôsobu použitia čistého
výnosu zbierky
		 (53 288,63 eur)

Použitie zbierky 22. ročníka
Z verejnej zbierky Dobrá novina – 22. ročník bolo podporených 26 projektov v Etiópii, Južnom
Sudáne, Kamerune, Keni, Rwande a Ugande.
S príspevkom pre Pápežské misijné diela predstavovala táto podpora v krajinách subsaharskej
Afriky sumu 844 180,78 eur.
Viete, že v roku 2017 vďaka Dobrej novine:

• podporili 11 podnikateľských projektov v oblasti
chovu rýb a včiel, pečenia, cateringu či šitia a stolárstva v arcidiecéze Tororo v Ugande? Vďaka nim
si finančne prilepší 991 členov farských skupín so
svojimi rodinami.
• vyškolili 14 študentov v solárnych technológiách
a elektrine a ďalších sedem v hygiene a sanitácii
v juhosudánskom Rumbeku? Medzi absolventami
v poradí už ôsmeho kurzu bola aj jedna žena, čo
je v miestnych podmienkach a kultúre výnimočný úspech.
• 62 chlapcov úspešne zvládlo drogovú rehabilitáciu v centre Nový život Mwangaza? Mwangaza je
svahilské slovo pre svetlo. Vzdelávací program po
skončení rehabilitácie, ktorý prebieha v školách
a technických tréningových centrách, navštevovalo
až 97 absolventov centra.
• úspešne ukončilo Základnú školu sv. Františka pre
deti s poruchami sluchu v Chisare na západe Kene prvých päť žiakov? Vďaka dobrým výsledkom
na záverečných skúškach sa všetci piati dostali na
stredné školy, kde pokračujú v štúdiu.
• sa až 274 žien vzdelávalo o svojom zdraví a zdraví svojich detí v etiópskom mestečku Alitena? Okrem toho
sanitka miestneho zdravotného strediska zaznamenala 185 výjazdov na pomoc budúcim mamičkám.
• sa podarilo obnoviť chátrajúcu základnú školu
v kamerunskom Takui, ktorú navštevuje viac ako
200 detí? Na dokončení školy sa podieľali nielen
zruční remeselníci, ale aj celá dedina.

PREHĽAD VÝSLEDKOV 23. ROČNÍKA KOLEDNÍCKEJ AKCIE DOBRÁ NOVINA 2017/2018
diecéza

obce farnosti

filiálky

rodiny

deti

SO*

skupinky

vykoledovaná
suma

Banskobystrická diecéza

123

72

51

3 259

1 508

354

177

83 985,24 €

Bratislavská arcidiecéza

90

66

24

4 187

1 618

363

192

84 815,00 €

Bratislavská eparchia
Košická arcidiecéza
Košická eparchia

1 500,00 €

1

1

0

222

106

116

17 180

3 963

812

531

168 122,55 €

18

13

5

611

264

57

33

8 747,82 €

255

126

129

9 203

3 737

811

464

194 041,98 €

Prešovská archieparchia

99

74

25

3 541

1 165

224

145

36 780,78 €

Rožňavská diecéza

47

28

19

1 014

395

104

52

21 189,30 €

184

118

66

11 994

3 332

747

407

187 686,72 €

76

52

24

4 043

1 175

247

171

72 949,06 €

170

78

92

10 853

2 728

648

348

210 277,94 €

Nitrianska diecéza

Spišská diecéza
Trnavská arcidiecéza
Žilinská diecéza
Slovenská katolícka misia Brusel

1

1

0

1

30

1

1

3 559,00 €

Vojenský ordinariát

1

1

0

52

12

2

1

692,19 €

1 287

736

551

65 938

19 927

4 370

2 522

Spolu
*SO – sprevádzajúce osoby

Spolu 24 297 koledníkov
Individuálni darcovia

37 281,36

DMS

2 010,24 €

Celkový výsledok zbierky 1 113 639,18 €

Projekty, ktoré Dobrá novina podporuje v roku 2018, nájdete na stranách 12 a 13.
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FARMÁR SALONGO ODNÁŠA TRS BANÁNOV MATOKE
ZO SVOJEJ PLANTÁŽE.

JOZEF MAGDA
SNÍMKY: DANICA OLEXOVÁ, JOZEF MAGDA

Žeriav kráľovský
Vlajka Ugandy môže svojou farbou na prvý pohľad
pripomínať nemeckú alebo belgickú. Pozostáva zo
šiestich pruhov v troch farbách: čierna symbolizuje
farbu pleti jej obyvateľov, žltá slnko, keďže krajina leží na rovníku, a červená farba bratské spojenie s inými africkými národmi. V strede vlajky
sa v bielom kruhu nachádza žeriav kráľovský so
zdvihnutou nohou, ktorý symbolizuje láskavosť
a mierumilovnosť Uganďanov a zároveň dynamiku tejto východoafrickej krajiny.

32 z nich to stálo život, pamätným sa stal 3. jún.
Skoro ráno ich násilím vyviedli z chatrčí, 13 z nich
postavili na hranicu a zaživa upálili. Najmladší
Kizito mal v tom čase len 13 rokov.
Dnes na mieste popraviska v Namugongo stojí
svätyňa, ktorej oltár bol posvätený pri návšteve
pápeža Pavla VI. v Ugande v júli 1969. Katolíci,
ako aj anglikáni v Ugande si tak každoročne 3. júna
pripomínajú sviatok ugandských mučeníkov Karola Lwangu a jeho spoločníkov. V roku 2018 prišlo
na národnú púť vyše milióna veriacich.

Republika, ale aj kráľovstvá
V dnešnej Ugande môžeme nájsť pozostatky piatich tradičných kráľovstiev, ktoré sa tešia určitej
forme autonómie. Najväčším z nich je kráľovstvo
Buganda na pobreží Viktóriinho jazera, podľa ktorého nesie názov aj samotná krajina. Na jej čele stojí
v poradí už 36. kráľ Ronald Muwenda Mutebi II.
Samotná Buganda je o pätinu väčšia ako Slovensko s rozlohou 61-tisíc kilometrov štvorcových
a populáciou 8,5 milióna obyvateľov oproti našim 49-tisíc kilometrov štvorcových a 5,4 milióna
obyvateľov. Ďalšími tradičnými monarchiami sú
Bunyoro, Toro a Ankole na západe a Busoga na
východe na hraniciach s Keňou.
Ugandskí mučeníci z Namugongo
Na konci 19. storočia počas vlády len 18-ročného kráľa Bugandy Mwangu II. zažívali kresťania
mnohé príkoria a kruté prenasledovanie. Smutné
udalosti neobišli ani kráľovský dvor a tamojšie pážatá. Osudným sa im stalo rozsiahle sprisahanie
v roku 1886.
Pážatá odmietali nekresťanské praktiky na kráľovskom dvore a odmietali sa zriecť svojej viery. Až
TRADIČNÉ MONARCHIE NA ÚZEMÍ DNEŠNEJ UGANDY
SÚ ZOBRAZENÉ FAREBNE.

Medzitým na panvici opražíme na oleji cibuľku,
pridáme nakrájané zemiaky a podľa chuti osolíme.
Keď zemiaky zmäknú, pridáme pripravenú arašidovú kašu, trocha vody, prikryjeme a varíme na
miernom ohni asi 10 minút.
Uvarené matoke podávame s arašidovou omáčkou. Pre milovníkov mäsa odporúčame podávať
s duseným hovädzím mäsom.
Čo ste o Ugande doteraz nevedeli

CHRÁM SVÄTYNE V NAMUGONGO

Recept na matoke s arašidovou omáčkou
Tradičným pokrmom v Ugande je druh banánu
zvaný matoke. Výnimočný je tým, že nedozrieva
do žltej farby, na akú sme zvyknutí z pultov našich
obchodov. Ošúpané banány matoke sa zvyknú variť
v osolenej vode s nadrobno nakrájanou cibuľkou
a trochou oleja. Podľa chute môžeme pridať rascu.
Varíme pod pokrievkou na miernom ohni, až kým
matoke nezmäkne ako naše zemiaky.
Na prípravu arašidovej omáčky potrebujeme
asi tri priehrštia upražených arašidov, dva strúčiky cesnaku, jednu cibuľu, dva nakrájané zemiaky
a olivový olej.
Najprv nadrvíme arašidy ručným mlynčekom
alebo mixérom na jemný prášok.
Do malého hrnca nalejeme olej a pridáme nastrúhaný cesnak. Varíme na miernom ohni, kým
sa cesnak nerozpustí. Pridáme arašidový prášok
a varíme na miernom ohni za stáleho miešania,
kým nám nevznikne súvislá kaša.

• Až polovica populácie horských goríl žije v Ugande v Národnom parku Rwenzori Mountains na
hraniciach s Konžskou demokratickou republikou.
• Údajne tam nájdete až desatinu všetkých druhov
vtákov na svete, Uganda je skutočným rajom pre
ornitológov.
• Oficiálnymi jazykmi sú angličtina a svahilčina,
no používa sa tam vyše 40 rôznych jazykov a dialektov, ktoré možno rozdeliť do štyroch hlavných
jazykových skupín: bantu, nilotic, centrálna sudánčina a kuliak.
• Uganda je po Etiópii druhou najľudnatejšou krajinou bez priameho prístupu k moru. Počet obyvateľov sa odhaduje na 39 miliónov.
• Bežne si na ulici kúpite rolex, pričom nejde
o značkové hodinky, ale o vajíčkovú omeletu (rolled eggs), ktorá môže byť dochutená rajčinami,
kapustou, cibuľou a zvykne sa baliť do placky zvanej čapati.
• Najdôležitejšou plodinou určenou na vývoz je káva, ktorá tvorí až pätinu vývozu krajiny, za ňou sa
v pomyselnom rebríčku umiestňujú ryby, mäso
a tabak.

KULTÚRNA SKUPINA NKWENGE TANCUJE TRADIČNÉ TANCE
NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE V KYABAKADDE.
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REPORTÁŽ

VESELÉ VDOVY
Z KWAPY STAVILI
NA CHUŤ ARAŠIDOV
TEXT A SNÍMKY: DANICA OLEXOVÁ

S ugandskou arcidiecézou Tororo
spolupracuje Dobrá novina na programe
podpory malého podnikania. Školenia
a príspevok zatiaľ získalo tridsaťtri skupín.
Nazrime spolu do jednej z nich – do
rozvojovej iniciatívy vdov z Kwapy.
Bežný deň v Kwape je plný drnčania mlynu, rozhovorov, smiechu, praskajúcich škrupín, štipľavého dymu z piecky pred obchodom i sladkej
vône arašidového masla. Ženy presne vedia, čo
robiť. Arašidy lúpu, triedia, pražia, melú, balia,
predávajú a vyrábajú z nich arašidové maslo –
skrátka, všetko ide ako po masle.
Všetky ženy v skupine sú vdovy z farnosti Kwapa na východe Ugandy. Na začiatku ich bolo päť.
Stretávali sa, navzájom si pomáhali a spoločne si
šetrili. Dnes je v skupine pätnásť žien. Niektoré
sú vdovami už 25 rokov, iné len tri až štyri roky. Keď Caritas Tororo propagovala program
na podporu drobného podnikania, prihlásili sa.
Tri nápady podnikavých žien
„Povzbudil nás náš farár,“ hovorí Remina Ohoth
(47), ktorá vedie skupinu. „Pomohol nám registrovať sa. Potom sme prezentovali naše tri
podnikateľské návrhy. Okrem spracovania ara-

VEDÚCA OBCHODU FELISITAS NYADOI (VPRAVO) LÚPE ARAŠIDY
SPOLU S MARGARET ILUKU.

eRko podporuje
detské spoločenstvá
na celom Slovensku

DOROTHY AKWARE PRAŽÍ ARAŠIDY PRED OBCHODOM.

šidov sme chceli stany a plastové stoličky. Prenajímali by sme ich na svadby a pohreby. Tretí
nápad nás lákal najviac: počítač, kopírka, stroj
na viazanie dokumentov a k tomu papierenský
sortiment. Schválili nám príspevok na podnikanie s arašidmi. “
Remina preruší rozprávanie a venuje sa zákazníčke, ktorá prišla. Odváži prinesené arašidy.
Za zomletie kilogramu účtujú tisíc ugandských
šilingov, čo je asi 20 centov. Hluk stroja všetkým
na chvíľu rozbrní uši. Remina doň vsype aj arašidy, ktoré pripravili ženy zo skupiny. Keď stroj
dodrnčí, rozhovorí sa opäť. „Niektorí si prídu iba
zomlieť a bežia domov uvariť arašidovú omáčku.
Je to ugandská špecialita. Chutná, lacná, výživná,“ pokračuje Remina a mixuje pomleté arašidy v druhom stroji, z ktorého po chvíli vyteká
arašidové maslo.
„Robíme dva druhy. Ľudia majú rôzne chute,
tak nech si môžu vybrať. To tmavšie,“ ukazuje
na malý pult pred obchodom, „je z pražených
arašidov. Svetlejšie je naturálne. Ako toto,“ namočí lyžicu do mixéra a naberá nám na koštovku.
Ženy sem nechodia denne. Príjem z arašidov
by im na prežitie nestačil. Niektoré predávajú na
trhu drobné produkty, iné pracujú na farmách
ako nájomná sila či na vlastnom políčku pri
dome. Obchod spravuje Felisitas. Ostatné ženy
prichádzajú dvakrát do týždňa, aby pripravili
nové zásoby.
Iba malé kroky
Remina, ktorá medzitým naporciuje novú várku arašidového masla do vrecúšok, vytiahne
účtovné knihy. „Do účtovnej knihy zapisujeme
všetko – čo kúpime i čo predáme, nájom, elektrinu... Vieme si vyrátať zisk.“
Chvíľu listuje, kým nenájde prehľad za minulý
rok. Jej prst sa pomaly pohybuje dole riadkami
čísel a slov v miestnom jazyku. Napokon zastane
na sume vyše 800 000 ugandských šilingov, čo
je približne 180 eur.

„A tú sú výdavky,“ prst už preskakuje po riadkoch inej stránky. Nájom bol 400 000 šilingov,
elektrina vyše 100 000 a podobná bola aj suma za
ďalšie výdavky. Po prepočítaní vyjde výsledok, že
skupina skončila v decembri so ziskom asi 35 eur.
„Tento rok to bude, hádam, lepšie, veľa sme sa
naučili. Caritas Tororo nám pomáha, chodíme
na tréningy a oni chodia k nám, radia nám, čo
môžeme vylepšiť. Ceny arašidov kolíšu, to nás
občas núti predávať so stratou. Nájom aj elektrina
zhltnú väčšinu príjmov. Nevzdávame sa. Musíme zväčšiť produkciu, aby mohol rásť aj zisk. Ak
budeme mať kapitál, dokážeme spracovať viac
arašidov. Zákazníkov je tu dosť. Nikto v Kwape
nemá takéto stroje. Náš obchodík je však trochu
zastrčený, občas nás nevedia nájsť. Našťastie, sme
z rôznych kútov Kwapy a okolia. Nepredávame
iba tu. Každá vezme zo dvadsať balíčkov domov
a robí marketing v susedstve,“ usmieva sa Remina.
Nezlomné ženy
Vdovy to v mnohých oblastiach Ugandy nemajú
ľahké. Judith Okadapao, pokladníčka skupiny,
nám so smiechom hovorí: „Vraveli, že som blázon, tvrdohlavá ženská. Keď som ovdovela, nútili
ma vydať sa za jedného z bratov môjho muža.
Žena bez muža je tu pre mnohých bezcenná.
Vdovy nemajú právo na pôdu a iný majetok. Sú
to staré a nelegálne tradície, ale v niektorých hlavách pretrvávajú. To robí život vdov ešte ťažší.“
Ženy z Kwapy nezaháľajú. Pracujú a šetria si,
aby vytvorili kapitál na zväčšenie svojho podnikania. Okrem toho živia svoje rodiny, dbajú,
aby deti mohli chodiť do školy, a ak sa podarí,
zlepšujú svoje bývanie. Jedna žena hovorí, že
už s deťmi nespia na matraci na zemi, lebo kúpila posteľ. Iná vraví, že si prenajala kúsok poľa
a pestuje zeleninu na predaj. Kolednícke zrnko,
ktoré do tejto skupiny prišlo vo forme päťsto
eurovej podpory na kúpu strojov, dáva v Kwape prvú úrodu.

REMINA (VPRAVO) UKAZUJE ÚČTOVNÉ KNIHY. NA SNÍMKE JE AJ
NAJSTARŠIA ČLENKA SKUPINY ANNA ABBO A NAJMLADŠIA Z VDOV
MINICA ALLOWO.

Dobrú novinu ako každý projekt eRka si nevieme predstaviť bez detí. Sú to akčné detské skupinky, vďaka ktorým je možný
rozvoj projektov v Afrike. V eRku podporujeme animátorov detských skupín, aby mali motiváciu a námety pre vedenie stretiek
počas celého roka. Ak chcete, aby vaše detské skupinky zažili celoročný eRkársky program, stretká, výlety a tábory, nakontaktujte svojich animátorov na nás. Kontakt: erko@erko.sk, tel.: 0907 713 169.

