Musisi so svojimi obľúbenými zvieratkami, Nkokonjeru, Uganda, Terézia Lukšicová, 2018
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PRIPRAVUJEME

Koledovanie
u prezidenta
Slovenskej
republiky

Milé zodpovedné
osoby, koledníci
a podporovatelia
Dobrej noviny,
srdečne vás všetkých pozdravujeme
zo strediska eRka, odkiaľ vám v týchto
dňoch posielame materiály na koledovanie. Naša príprava na ďalší ročník začala
hneď po uzavretí toho predchádzajúceho. Vo februári sme navštívili Ugandu,
krajinu, ktorú chceme koledníkom
bližšie predstaviť cez tri krátke filmy
a metodické materiály. Dozviete sa viac
o ľuďoch, ktorí tam žijú, o práci cirkvi
pre núdznych ľudí i o projektoch, ktoré
vďaka pomoci Dobrej noviny prinášajú
svoje dobré ovocie.
Keď sme rozbiehali prvú Dobrú novinu,
jeden z našich cieľov bol, aby sme deťom
pomohli hlbšie prežiť sviatky Narodenia
Pána cez konkrétne skutky lásky a dali
im program na adventné stretká. Verím,
že sa nám to spoločne podarí aj tento rok
a s deťmi prežijeme požehnaný adventný
a vianočný čas. Je to zároveň čas, keď
intenzívnejšie ako v iných obdobiach
roka myslíme v modlitbách na našich
partnerov a ľudí, s ktorými sme na diaľku
spojení v Ugande, Keni, Etiópii, Južnom
Sudáne, Rwande a ďalších krajinách. Keď
ich navštevujeme, často prejavujú svoju
vďačnosť za vašu obetavú dobrovoľnícku prácu, modlitby a prostriedky, ktoré
pomáhajú meniť ich životy k lepšiemu.
Čím menej materiálnych istôt majú, tým

I

Koledníci na ceste do Prezidentského paláca, archív DN, 2018

Ani 24. ročník Dobrej noviny sa nezaobíde bez návštevy Prezidentského paláca.
Koledníkov budú reprezentovať skupinky
z Kysuckého Nového Mesta (Žilinská diecéza), Brusnice (Prešovská archieparchia)
a z Podunajských Biskupíc (Bratislavská
arcidiecéza).

PRIPRAVUJEME

Koledovanie v RímE

viac sa obracajú a spoliehajú na Boha.
A tak vnímajú aj nás a našu pomoc.
Skúsme aj my prežiť Advent a Vianoce
vo vďačnosti Pánu Bohu za všetko, čo
sme tento rok dostali a zároveň odovzdať
do Božích rúk seba, naše rodiny a všetko,
čo nás čaká v Novom roku.
Možno na nás čakajú nové výzvy v osobnom živote i v spoločnosti. Prosme spolu
o múdrosť a otvorenosť pre napĺňanie
Božieho plánu v našich životoch.
Požehnaný adventný a vianočný čas,
priatelia!

Skupinka koledníkov z Detvianskej Huty
bude reprezentovať Dobrú novinu v Ríme.
Spolu s koledníkmi z Rakúska, Nemecka,
Maďarska, Švajčiarska a Južného Tirolska sa
zúčastnia svätej omše s pápežom Františkom
1. januára 2019. V modlitbách budú myslieť
na všetkých koledníkov. Rovnako prosíme
o modlitby pre túto kolednícku výpravu.
Koledníci z Detvianskej Huty, archív DN, 2017

ONLINE

Príručka
pre zodpovedné
osoby

Marián Čaučík
riaditeľ Dobrej noviny
Kurz pre nové zodpovedné osoby v Liptovskej Osade, archív DN, 2018

Vynovená príručka pre zodpovedné osoby je
k dispozícii online na našom webe. Okrem
toho, že si môžete jednu objednať s materiál
mi, si ju môžete prezerať online vo farebnejšej verzii kedykoľvek potrebujete poradiť,
alebo vedieť viac.
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PRIPOMÍNAME

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. Kataríny
č.1. a pod.). Ak sú filiálky prihlásené spolu
s farnosťou, číslujte ich pod názvom farnosti. Ak ste sa ako filiálka prihlásili samostatne,
tak očíslujte pokladničku názvom filiálky.
- zabezpečenie pokladničky proti otvoreniu – prosíme vás o zabezpečenie pokladničiek proti otvoreniu a odcudzeniu vložených
príspevkov. Zabezpečte, aby počas koledovania nemohol nikto manipulovať so sumou,
prípadne rozmieňať peniaze. Odporúčame
pokladničku zapečatiť nálepkou.
- vloženie sumy na účet Dobrej noviny
do 5 dní od otvorenia pokladničiek – to
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INFORMÁCIA PRE TEBA

Pravidlá verejnej zbierky
a vyhotovenie zápisnice
Organizovanie verejnej zbierky Dobrej noviny nás zaväzuje k niektorým pravidlám. Jedným z pravidiel je vystavenie poverenia pre
zodpovednú osobu, ktoré vám posielame
v prílohe tohto Informačníka. Do voľných
políčok na poverení vpíšte mená ďalších vedúcich skupiniek, ktorí budú mať na starosti
skupinky koledníkov a pokladničky.

I

znamená, že peniaze odošlete najneskôr
do 11. januára 2019, ak ste koledovali v pos
ledný 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 príspevky
po koledovaní zapíšte do posledného riadku
zápisnice.
Príspevky po zaslaní zápisnice môžete doposlať na účet Dobrej noviny. Informujte nás
prosím emailom o výške sumy a termíne
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.

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 koledníci
navštevujú počas Vianoc a taktiež chceme
pozvať maďarské farnosti zapojiť sa do koledovania, ktoré je našou spoločnou tradíciou.

DOBROvoľníci pre Afriku 2018
Piati dobrovoľníci, Terézia Lukšicová, Marianna Lásková, Mária Vidličková, Matúš
Basanda sa po troch a Roman Popper po piatich mesiacoch vrátili z Ugandy, Etiópie
a Kene, kde mali možnosť bližšie spoznať
prácu projektových partnerov. Sami mohli
vidieť bohatú úrodu, ktorú naši partneri aj
vďaka podpore zo Slovenska prinášajú. V decembri navštívia viaceré slovenské farnosti,
kde sa podelia o svoje zážitky a povzbudia
do nového ročníka.
Za mnohé by sme vybrali krátku spomienku
dobrovoľníčky Márie z Etiópie: „Vykročiť

zo svojej komfortnej zóny je spravidla náročné, ale o to zaujímavejšie. Pri odlete z Viedne do Addis Abeba som sa sama seba pýtala,
prečo som sa rozhodla takto si skomplikovať
život. Pri lete naspäť som si hovorila, že som
mala také super tri mesiace, že si závidím.
Takmer každý deň nové dobrodružstvo alebo nový zaujímavý človek a pohľad na svet
z iného uhla.“
Ak máte aj vy túžbu vycestovať v rámci
programu Dobrovoľníci pre Afriku do afrických krajín, zanechajte nám na seba kontakt
na www.dobranovina.sk/dobrovolnici

Zápisnicu podpísanú 2 dospelými osobami
pošlite do 5 dní od ukončenia koledovania
na adresu eRka/Dobrej noviny. Na sčítanie
sumy si preto prizvite ešte jednu dospelú
osobu (napr. kňaz, sprevádzajúca osoba,
rodič dieťaťa...).
Môžete nám poslať aj scan zápisnice
na dn@erko.sk. V takomto prípade, prosím,
dbajte na čitateľnosť fotky/scanu.

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.
Na základe dohody s Tatrabankou už nebudete pri vklade na pobočke banky
platiť poplatok za vklad 3 €, ako to bolo minulý rok. Tieto náklady budú
pripísané k bežným poplatkom za účet.
Dobrovoľníčka Terka a deti v Dome prozreteľnosti - Solomon, Paul, Joshua, Florence a Agnes, archív dobrovoľníčky, 2018
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MÉDIÁ

POZÝVAME

Sväté omše spojené s vyslaním koledníkov

Počúvajte nás na Rádiu LUMEN

Nasledujúci víkend 15. a 16. decembra budú
v diecézach sväté omše s vyslaním koledníkov, na ktoré Vás srdečne pozývame.
V sobotu budú sväté omše v Bratislave,
Trnave, Banskej Bystrici, v Hnúšti, Ľubici a v Ružomberku. V nedeľu bude svätá

V spolupráci s Rádiom LUMEN máme
pre vás pripravené reportáže z koledníckych
podujatí, ako sú sväté omše spojené s vyslaním koledníkov, koledovanie v Ríme a v Prezidentskom paláci.
Deti sa môžu tešiť na adventnú reláciu Svetielko, kde budú ešte počuť o projektoch

liturgia v Prešove a sväté omše vo Veľkom
Šariši, Snine, Žiline a v Nitre. Svätá liturgia
v Košickej eparchii bola 1. decembra v Michalovciach.
Viac informácií nájdete na www.dobranovina.sk

podporených koledníckou zbierkou v Ugande
v nedeľu 16. 12. 2018.
24. ročník Dobrej noviny napokon zhodnotíme v relácii Od ucha k duchu v januári
2019, kde budú zaujímaví hostia rozprávať
nielen o Ugande.

PRIPRAVUJEME

Darček pre koledníkov

POZÝVAME

Sledujte nás na Facebooku
a podeľte sa s nami o vaše fotky

Tohtoročný darček pre koledníkov bude
ugandský☺. Koledovanie a krásnu krajinu –
perlu Afriky – bude koledníkom pripomínať
TRIXESO. Na obrázkoch trixesa nájdu deti
Solomona, tanečníkov z Kyabakadde a iných
kamarátov. Trixeso budeme zasielať začiatkom roka podľa počtu koledníkov a sprevádzajúcich osôb nahlásených v zápisnici.
Koledníci na vysielacej svätej omši v Sečovskej Polianke, archív DN, 2017

Pridajte sa k nám na Facebooku na www.
facebook.com/dobranovina a zdieľajte s nami
vaše kolednícke fotky.
Ak nám budete zasielať fotky, neposielajte
nám, prosím, množstvo fotiek, vyberte skôr

zopár kvalitných. Zaslaním fotografie nám
automaticky dávate súhlas na jej zverejnenie
v propagačných a metodických materiáloch
Dobrej noviny.
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Koledníci pri požehnaní po svatej liturgii v Michalovciach, archív DN, 2017

Koledníci v Milošovej, archív DN, 2017

Koledníci vo Sverepci, archív DN, 2017
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Radostné Vianoce,
šťastlivý Nový rok,
Božieho požehnania
na každý krok.

Do duše milosti,
do srdca radosti,
ku práci zdravíčka
a na stôl chlebíčka.

Natoč svoje kolednícke videjko

Pri príležitosti 25 rokov Dobrej noviny, ktoré budeme už o rok oslavovať, by sme chceli našim
africkým partnerom ukázať, ako sa u nás koleduje. Natočte počas koledovania krátke videjko
(do 2 min.), ktoré zachytí atmosféru u vás. Rada pre teba: odporúčame točiť na šírku, nie na výšku.

Ženy z farnosti Mulada v arcidiecéze Tororo predvádzajú svoje malé podnikateľké aktivity, Danica Olexová, 2018

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.
INformačník DOBREJ NOVINY vydáva eRko - HKSD pre vnútornú potrebu.
Kontakt: eRko - HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2;
www.dobranovina.sk; email: dn@erko.sk
Tel.: 02 20 44 52 54, mobil: 0908 183 410;
Zodpovedná redaktorka: Mgr. Anna Paľovová. Neprešlo jazykovou úpravou.

