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v lete sa mi dostalo veľkého požehnania 
a mohla som stráviť tri mesiace ako dob-
rovoľník v centre Providence Home v Nko-
konjeru v Ugande. A keďže práve Uganda 
je témou tohto roku, v týchto pár riadkoch 
sa Vám pokúsim trochu priblížiť svoju skú-
senosť. 
Moje pôsobenie bolo v domove pre deti 
s rôznym typom postihnutia, kde je mo-
mentálne 32 detí a ďalších 40 je na internát-
nych školách. Heslo centra je: Postihnutie 
neznamená neschopnosť (Disability is not 
inability) a považujem ho za veľmi výstižné, 
keďže deti sú veľakrát aj napriek závažným 
postihnutiam veľmi šikovné a dokážu okolo 
seba šíriť úžasnú pozitívnu energiu a úsme-
vy. Obdivovala som, ako sú vedené ku sa-
mostatnosti a aj hlucho-slepý chlapec vie 
napríklad ošúpať zemiaky alebo umyť okná.
Častokrát ma napĺňala vďačnosť. Vďačnosť 
ku všetkým, ktorí sa o deti starajú, ku tým, 
ktorí zabezpečujú, aby deti mali čisté pro-
stredie, kde spať, pravidelnú stravu a mohli 
chodiť do školy. Pre veľa z detí tieto veci 

PRÍHOVOR

Milí priatelia
Dobrej noviny, 

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 zaväzujete, že 
dodržíte pravidlá verejnej zbierky a zásady 
Dobrej noviny. Podpísanú prihlášku je po-
trebné poslať poštou na adresu eRka. 

Prihlášku môžete poslať aj odfotenú/
scan na mail dn@erko.sk. Dbajte prosím 
na čitateľnosť údajov a podpisov. Po po-
tvrdení prijatia mailu už nie je potrebné 
posielať poštou.

Súčasťou prihlášky je aj objednávka pro-
pagačných 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. 
Balíčky nebudú na stretnutiach pripravené, 
ale na mieste ich podľa vašich objednávok 
zabalíme a odovzdáme.

POZVANIE

Pozvanie koledovať
Milí koledníci, zapojte sa do Dobrej noviny 
aj tento rok! Napriek nedostatku času, po-
vinnostiam, vianočnému zhonu je práve 
obeta času pre iných tým najlepším roz-
hodnutím. Kto už koledovať skúsil, ten vie, 
no ešte je vo vašej farnosti isto veľa detí, 
ktoré neokúsili, aké je to klopať na dvere 
domácností vo vianočnom čase a ohlasovať 
Radostnú zvesť. Neváhajte teda a prihláste 
sa do Dobrej noviny  so svojou koledníckou 
skupinkou a zažite opäť, ako radosť rozdá-

prihláška a pravidlá verejnej zbierky 
DÔLEŽITÉ

Na základe prihlášky vystavíme zodpoved-
ným osobám poverenie na vykonávanie 
zbierky vo farnosti. Poverenia pošleme hro-
madnou poštou začiatkom decembra.

Ďakujeme, že sa nám aj vašou zásluhou 
a zodpovedným prístupom darí dodržiavať 
transparentnosť zbierky voči širšej verejnos-
ti a pravidlá, ktoré nám ukladá zákon. 

V prípade, že sa vo vašej farnosti mení zod-
povedná osoba, dajte nám, prosím, čím skôr 
vedieť, aby sme aktuálne informácie posie-
lali na novú adresu.

Ochrana osobných údajov
S prihláškou podpisujete súhlas na spracova-
nie vašich údajov. O ochrane vašich údajov 
si môžete prečítať na stránke www.erko.sk. 
Akékoľvek výhrady alebo zmeny v údajoch, 
nám, prosím, nahláste.

rozhodne neboli pred príchodom do centra 
samozrejmosťou. Nič z toho by ale nebolo 
možné bez podpory Dobrej noviny, ktorá 
z veľkej miery zabezpečuje chod domova. 
A preto v neposlednom rade moja vďačnosť 
smerovala ku Vám všetkým, ktorí prispie-
vate k tomu, aby sa podarilo každoročne 
vyzbierať peniaze na tento, ale aj veľa iných 
krásnych projektov. Videla som, že pomoc 
má  veľký zmysel a našim deťom sa skrz 
ňu dáva nádej. Nádej, že aj oni môžu niečo 
dosiahnuť a žiť v dôstojných podmienkach. 
A to je skutočne veľa. 
Z celého srdca Vám všetkým ďakujem 
a v modlitbách myslím na všetkých podpo-
rovateľov Dobrej noviny. 

Terka Lukšicová, dobrovoľníčka v Ugande

vaním rastie a aké ovocie prináša pre far-
nosť aj pre vzdialené krajiny.
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Solomon a Florence na hodine s pani učiteľkou Jane, Uganda, 2018, Danica Olexová
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TÉMA

POSIELAME VáM

Dobré noviny Dobrej noviny
Noviny budeme distribuovať ako zvyčajne, v osobitnej 
zásielke. Počet novín dostanete podľa vašej objednávky 
v zápisnici z koledovania z minulého roka. Očakávajte ich 
najneskôr do 20. októbra. Ak by zásielka dovtedy neprišla, 
prosím, ozvite sa nám. 
Prosíme vás, aby ste v tomto čase očakávali poštovú 
zásielku, ide o balík, ktorý je zvyčajne potrebné vy-
zdvihnúť si na pošte.  
V novinách sa môžete tešiť na zaujímavé reportáže z pro-
jektových ciest. Čitateľom predstavíme Ugandu aj projekty, 
na ktoré je tento ročník zameraná zbierka. Nechýbajú ko-
lednícke fotografie a pozdravy, kde sa možno nájdete.

Téma 24. ročníka: Padlo do úrodnej Pôdy

Po dvoch rokoch v Etiópii sa pre-
súvame na juh do perly Afriky, 
Ugandy. V tomto ročníku by sme 
sa s vami radi podelili o skúse-
nosti a výsledky našej spoločnej 
práce v tejto krajine. Ukážeme 
vám konkrétne príklady komunít 
a partnerov, ktorí sú sami aktívni 
a robia veľa dobrej práce pre dob-
ro celej komunity. 

Ťažiskovým projektom bude cen-
trum Providence Home v Nko-
konjeru, ktoré vedie kongregácia 
Malých sestier sv. Františka z As-
sisi. Tvárami ročníka budú traja 
malí kamaráti Solomon, Florence 
a Musisi, ktorí nás prevedú touto 

témou a budú nám postupne 
odhaľovať viac z práce partnerov 
Dobrej noviny. 

Prostredníctvom dokumentár-
nych videí a ďalších metodických 
materiálov vás zoznámime aj 
s ďalšími dvoma projektami, 
v Kyabakadde a v Tororo, ktoré 
dokresľujú pestrú škálu podporo-
vaných aktivít koledníkmi a pod-
porovateľmi zo Slovenska. 

Materiály sú k dispozícii aj 
na stránke www.dobranovina.sk. 
V prípade, že potrebujete viac 
výtlačkov, ozvite sa nám, radi vám 
ich dopošleme.
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V dňoch 13.-28. novembra k nám prídu 
na návštevu dvaja členovia hudobno-
-tanečnej skupiny Nkwenge z mestečka 
Kyabakadde v Ugande. Oni sami boli sú-
časťou sponzorského programu miestnej 
organizácie KRUDEP, dlhoročného partnera 
Dobrej noviny. Dobrá novina 10 rokov pod-
porovala tento program až do roku 2016, 
kedy si KRUDEP postavil mlyn na kukuricu. 
Z utŕžených prostriedkov za mletie kukurice 
pre tamojších farmárov si teraz dokážu sami 
zarobiť na chod tohto užitočného diela. 
V nadväznosti na tohtoročnú tému Padlo 

do úrodnej pôdy sme preto pozvali tých-
to mladých ľudí na Slovensko. Podelia sa 
s nami o to, ako vnímajú hodnotu vzdelania 
vo svojich životoch. Zároveň nám ukážu 
spôsoby, ako sa oni sami aktívne zapájajú 
do podpory chudobných detí a mladých 
vo svojej komunite, čím vracajú naspäť to, 
čo sami dostali. Jednou z hlavných príleži-
tostí, kde sa s nimi budete môcť stretnúť, 
je pripravovaný seminár v dňoch 16.-18. 
novembra v Banskej Štiavnici. Okrem 
toho však navštívia nejednu farnosť, či iné 
stretnutia eRka a Dobrej noviny.

navštívia nás hostia z Ugandy 

Hudobníci zo skupiny Nkwenge počas hry na tradičné hudobné nástroje, Danica Olexová, 2018
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PRE VáS

kalenDár doBrej noviny

2019

Do poštových schránok dostanete INfor-
mačník č. 2 s prílohou – Poverenie pre ZO, 
zápisnica a poštové poukážky.

Nájdite si v Advente čas  na duchovnú 
prípravu so svojou koledníckou skupinkou.

Pred druhou adventnou nedeľou môžete 
vyvesiť plagáty Dobrej noviny a spustiť pri-
hlasovanie rodín.

1. alebo 2. 12. 2018 sväté liturgie a 15. 
alebo 16. 12. 2018 sväté omše za účasti 
detí spojené s požehnaním a vyslaním ko-
ledníkov otcami biskupmi v jednotlivých 
diecézach. 
Príďte s koledníkmi na slávnostné sv. omše, 
ktoré budú radostným spoločným stretnu-
tím koledníkov z celej diecézy.

24.12.2018 – 6.1.2019 KOLEDOVANIE 
DOBREJ NOVINY 

Odošlite vykoledované peniaze do 5 
kalendárnych dní po skončení koledova-
nia, najneskôr do 11.1.2019.

Informujte nás o výsledkoch koledova-
nia vo vašej farnosti – Zápisnicu o otvorení 
pokladničiek pošlite poštou na stredisko 
do 5 kalendárnych dní po skončení kole-
dovania, , najneskôr do 11. 1. 2019. (môže 
byť aj scan zaslaný na dn@erko.sk)

Na základe nahlásených počtov kolední-
kov vám zašleme darčeky pre koledníkov 
Dobrej noviny (deti, SO aj ZO).

decembernovemberoktóber
OTVORENIE 24. ročníka Dobrej noviny

Vychádza prvé číslo INformačníka 
s prílohou – prihláška na koledovanie 
s objednávkou 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.

Naplánujte si vo farnosti harmonogram 
prípravných stretiek a oslovenie rodín, ktoré 
prijímajú koledníkov.

Začnite s prípravou stretiek s koledníkmi, 
metodické materiály a prílohy na našej we-
bovej stránke vám v tom isto pomôžu.

10. 11. 2018 Stretnutia zodpovedných 
osôb v jednotlivých diecézach. 
Na stretnutiach sa dozviete všetky aktuality 
k ročníku, predstavíme vám podporované 
projekty a metodické materiály. Osobne si 
tu prevezmete potrebné materiály ku kole-
dovaniu.

Tým, ktorí si nemohli prevziať propagačné 
materiály osobne na stretnutiach ZO, ich 
postupne posielame poštou.

Trenčianska Turná ,2017

9. – 11.11. 2018 Kurz pre nové zodpoved-
né a sprevádzajúce osoby
Miesto konania – Liptovská Osada, prihlaso-
vanie do 29. 10. 2018 
Kurz je výborná príležitosť spoznať Dobrú 
novinu a dozvedieť sa viac...

16. – 18. 11 Rozvojový seminár s hosťami 
z Ugandy v Banskej Štiavnici

január 2019
Urobte si s deťmi pokolednícke 
stretko, kde môžete koledníkom odo-
vzdať darčeky. Stretko môžete využiť 
na kreslenie návrhov poštovej známky 
s koledníckou tematikou (info nájdete 
v metodických materiáloch).

marec 2019
INformačník č. 3 - zverejnenie vý-
sledkov zbierky 24. ročníka Dobrej 
noviny. Spolu s INformačníkom vám 
pošleme prehľady výsledkov koledova-
nia po diecézach. 

máj 2019
Pozývame vás na Misijné púte detí, 
ktoré sa budú konať v Rajeckej Lesnej, 
v Obišoviciach, Levoči a v Marianke.
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Košická arcidiecéza, Košická eparchia, Prešovská archieparchia
MESTO: PREŠOV
Farský kostol Kráľovnej pokoja, Sídl. III, sála pod kostolom
Čas stretnutia: 9:00 -  12:00
Kontakt: Katarína Gregová, 0907 625 106, Beáta Baranová, 0908 839 338

Žilinská diecéza
MESTO: ŽILINA
Farské centrum N3, Burianova medzierka 25/6
Čas stretnutia: 9:00 - 13:00
Kontakt: Zuzana Skaličanová, 0908 832 876

Nitrianska diecéza
MESTO: NITRA - KLOKOČINA
Cirkevné centrum voľného času, Pavla Straussa 3  
Čas stretnutia: 10:00 - 12:00
Kontakt: 
Zuzana Radošániová, 0901 709 508

POZÝVAME

Stretnutia 
zodpovedných osôb 
10. 11. 2018
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Pre každú diecézu je pripravené stretnu-
tie zodpovedných osôb. Na stretnutiach 
uvidíte nový krátky film z podporovaného 
projektu. Prostredníctvom aktivít si predsta-
víme aktuálnu tému a metodické materiály. 
Môžete sa tešiť na aktuálne svedectvá dob-
rovoľníkov a diskusie s nimi. 

Ak nemôžete prísť, pošlite prosím namiesto 
seba zástupcu, alebo sa dohodnite so zod-
povednou osobou zo susednej farnosti. 
Osobné prevzatie propagačných mate-
riálov nám veľmi uľahčí distribúciu a po-
môže nám pri plánovaní vysielacích sv. 
omší. Prihlasovanie vopred nie je potrebné, 
cestovné náklady vám preplatíme.

Spišská diecéza:
MESTO: STARá ĽUBOVňA
Rím.-kat. farský úrad, Nám. Sv. Mi-
kuláša 14
Čas stretnutia: 10:30 - 12:30
Kontakt: 
Júlia Ondičová, 0949 579 218

MESTO: RUŽOMBEROK
Gymnázium sv. Andreja, 
Námestie A. Hlinku 5
Čas stretnutia: 9:00 – 11:30
Kontakt: 
Miroslava Siteková, 0910 543 320
Prosíme priniesť si so sebou prezuvky.

MESTO: NáMESTOVO
Katolícky dom, Štefánikova 206
Čas stretnutia: 15:00 – 17:30
Kontakt: 
Miroslava Siteková, 0910 543 320
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Rožňavská diecéza
MESTO: BREZNO 
Centrum pre rodinu MISERICORDIA, 
Nálepkova 7 
Čas stretnutia: 14:30 - 17:00
Kontakt: 
Lucia Ťažká, 0908 506 896

Banskobystrická diecéza
MESTO: ZVOLEN
Cirkevná škola sv. Dominika Sávia, 
Hodžova 9
Čas stretnutia: 9:00 - 12:00
Kontakt: 
Alžbeta Andacká, 0902 471 429
Prosíme priniesť si so sebou prezuvky.

Trnavská arcidiecéza
MESTO: TRNAVA
Kláštor Jezuitov, 
Františkánska 34
Čas stretnutia: 9:00 - 11:00
Kontakt: 
Alžbeta Kojšová, 0905 354 227

Výnimka 12. 11. 2018 - 
pondelok večer

Bratislavská arcidiecéza 
MESTO: BRATISLAVA
Quo Vadis, Hurbanovo námestie
Čas stretnutia: 17:30 – 19:30
Kontakt: 
Kristína Kollerová, 0911 090 797
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Účastníci na kurze pre nové zodpovedné osoby v Liptovskej Osade, 2017

Pozývame vás na kurz pre nové zodpoved-
né a sprevádzajúce osoby, v termíne:

9. - 11. 11. 2018 v Liptovskej Osade 
(prihlasovanie do 29. 10. 2018)

Kurz je určený pre nové zodpovedné osoby, 
pre sprevádzajúce osoby (ktoré by chceli 
byť v budúcnosti ZO) ale aj pre tých, ktorí 
koledujú vo farnosti už dlhšie, ale chcú sa 
dozvedieť novinky, prípadne si osviežiť svo-
je vedomosti. Minimálna veková hranica je 
16 rokov.
Po absolvovaní kurzu budú mať účastníci 

prehľad o tom, prečo a kedy vznikla Dobrá 
novina, aké sú jej princípy a pravidlá. Budete 
vedieť ako sa vyberajú podporované projek-
ty a ako sa kontrolujú. Prakticky si ukážeme 
ako ponúkať rozvojové témy deťom a ako 
ich pripraviť na koledovanie. Autentické 
zážitky z Ugandy, Etiópie alebo Kene vám 
sprostredkujú dobrovoľníci, ktorí pôsobili 
na konkrétnych projektoch Dobrej noviny.

Účastníci si na kurze prevezmú aj propa-
gačné materiály pre svoju farnosť. Prihlásiť 
sa môžete prostredníctvom formulára 
na webe Dobrej noviny.

kUrZ pre nové zodpovedné 
a sprevádzajúce osoby

POZÝVAME PONÚKAME

Zapojte sa počas októbra s vašou detskou skupinkou do ce-
loslovenskej akcie Detský čin pomoci. Pripravili sme pre vás 
námety na 5 stretiek. Na prvom stretku si chceme uvedomiť 
hodnotu a silu nášho detského spoločenstva. Na druhom sa 
chceme zamýšľať nad možnosťami pomoci v našej miestnej 
komunite, pozvať naň niekoho z dôležitých dospelých a po-

rozprávať sa o tom s nimi. Tretie stretko by malo byť venované konkrétnej príprave na náš 
dobroČIN. Štvrtým stretkom by bola samotná realizácia dobroČINu a na poslednom piatom 
oslávime úspechy a urobíme si spätnú väzbu. Na webe www.erko.sk/dcp nájdete viac infor-
mácii a metodické materiály. 

zaPojTe sa do deTského činu Pomoci

Tik Tak blok 2019
Diár pre deti na kalendárny rok prináša príbehy, ktoré teta Eva roz-
práva dvojčatám Jankovi a Janke. Príbehy čerpajú zo životov svä-
tých a vedú deti ku každodenným čnostiam – láskavosti, vernosti 
či k štedrosti.
Kalendárium na každý mesiac je doplnené krátkymi životopismi 
svätých, vtipmi, hrami a návodmi na malé výrobky.
V diári nájdete vyznačené prikázané sviatky, ale aj odporúčané 
sviatky a spomienky rímskokatolíckeho i gréckokatolíckeho obradu.
Formát A6, 96 strán, strunková väzba Cena: 1,50 EUR

Maľovánka s úlohami prináša niektoré udalosti zo života Pan-
ny Márie a teda aj zo života Pána Ježiša. Vedie deti k tomu,  aby 
vnímali starostlivosť Panny Márie o každého z nás, slávili jej 
sviatky a modlili sa ruženec.
Formát A5 naležato, 20 strán, Cena: 1,- EUR

moja mama mÁria

Online objednávky na www.rebrik.sk
e-mail: objednavky@erko.sk

eRko – Rebrík, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
tel. č.: 02/ 20 44 52 53 alebo 0915 780 923

24 darčekov Pre ježiška
Publikácia pripravuje deti na Vianoce tvorivým a podnetným spô-
sobom. Každý deň je príležitosťou dať novonarodenému Ježiškovi 
jeden darček cez plnenie predsavzatí. A tak sa deti budú zaoberať 
darom pokoja, múdrosti, rozvahy či úcty.
Výsledky svojho úsilia si zaznačia vymaľovaním darčeka v strede 
publikácie. Štedrý večer môžu na menovku na darčekoch napísať 
svoj pozdrav Ježiškovi.
Publikácia vo formáte A6 má 16 plnofarebných strán. Cena: 1,- EUR.
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doBrovoľníci pre afriku
Terka Lukšicová sa v uplynulých dňoch 
vrátila z ugandského mestečka Nkokonjeru, 
kde pôsobila v centre Providence Home. 
Toto centrum bude aj ťažiskovým projektom 
tohtoročného 24. ročníka Dobrej noviny. 

Mária Vidličková a Marianna Lásková na-
vštívili od júla viaceré rozvojové aktivity 
Dcér kresťanskej lásky v Katolíckej eparchii 
Adigrat na severe Etiópie. V Alitene a Mekelle 
doučovali anglický jazyk a prácu s počítačmi. 
Sestrám Vincentkám pomáhali s prípravou 
projektových žiadostí, naratívnych správ 
pre partnerov a s prípravou voľnočasových 
aktivít pre deti a mládež. Počas svojho troj-
mesačného pôsobenia navštívili aj biskupa 
Tesfaselassieho Medhina, ktorý navštívil 
Slovensko v decembri 2017.

Po ročnej prestávke sme vyslali dvoch dobro-
voľníkov aj do Kene. Matúš Basanda a Roman 
Popper zdieľajú svoje talenty s chlapcami 
v rehabilitačnom centre Nový život Mwan-
gaza. Matúš na tri mesiace, Roman na päť 
mesiacov. Všetci dobrovoľníci sa na vás tešia 
a radi navštívia aj vašu farnosť a podelia sa 
o svoje zážitky. K dispozícii budú od druhej 
polovice októbra.

Ak o dobrovoľníctve v Afrike uvažuješ aj ty, 
nechaj nám na seba kontakt, aby si nezmeš-
kal prihlasovanie: 
www.dobranovina.sk/dobrovolnici

Náklady spojené s vysielaním dobrovoľníkov 
sú hradené z prostriedkov SlovakAid.

Dobrovoľníčky Mária Vidličková a Marianna Lásková na návšteve biskupa Tesfaselassieho Medhina v Adigrate. 
Sprevádzala ich sestra Meaza Gebray, 2018


