
 

 

Počas nasledujúceho víkendu požehnajú biskupi koledníkov Dobrej noviny 

V týchto dňoch vrcholí príprava samotného koledovania v jednotlivých farnostiach po celom 

Slovensku, nevynímajúc ani našich krajanov v zahraničí.  

V nedeľu 9. decembra sa na pôde Slovenskej katolíckej misie v Bruseli zišli slovenskí a českí 

koledníci a ich rodičia na tradičnom podujatí s názvom „Vianoce predo dvermi“. Tento rok aj 

za účasti riaditeľa Dobrej noviny Mariána Čaučíka, ktorý poďakoval krajanom za ich podporu 

a priblížil im projekty podpory v Ugande. Slovenské a české rodiny žijúce v Bruseli sa zapájajú 

do Dobrej noviny už po trinástykrát. 

V dňoch 15. a 16. decembra sa stretnú tisíce koledníkov Dobrej noviny na svätých omšiach 

a svätých liturgiách so svojimi biskupmi v jednotlivých diecézach po celom Slovensku. 

Pre koledníkov bude na viacerých miestach pripravené malé občerstvenie a bohatý program. 

Deti a mladí sa budú môcť zabaviť a niečo nové naučiť na kreatívnych workshopoch, stretnú 

sa s dobrovoľníkmi, ktorí strávili toto leto v Ugande, Keni a Etiópii a radi by im priblížili život 

ich rovesníkov v cieľových krajinách Dobrej noviny. 

V sobotu 15. decembra sú naplánované sväté omše v Banskej Bystrici, Bratislave, Hnúšti, 

Ľubici, Ružomberku a Trnave, v nedeľu 16. decembra v Prešove, Veľkom Šariši, Snine, Nitre 

a Žiline.    

Bližšie informácie o svätých omšiach ako aj praktické inštrukcie nájdete na 

www.dobranovina.sk/vysielacie-omse/ 

 

### 

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev 

detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 280 mestách a obciach na celom 

Slovensku. V predchádzajúcom 23. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 24 297 koledníkov 

v 2 522 skupinkách, ktorí spolu navštívili 65 938 rodín. Celkový výnos predstavoval 

1 113 639,18 EUR. 

Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu IBAN: SK77 1100 0000 

0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX alebo online na dobranovina.darujme.sk/2435/ 

Verejná zbierka Dobrá novina – 24. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok 

Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2018-020051 zo dňa 10. septembra 2018 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/tema-24-rocnika-padlo-do-urodnej-pody/ 

Kontakt: Jozef Magda, dn@erko.sk, 0908 183 410 alebo 02 20 44 52 54 

### 

http://www.dobranovina.sk/vysielacie-omse/
https://dobranovina.darujme.sk/2435
http://www.dobranovina.sk/tema-24-rocnika-padlo-do-urodnej-pody/

