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VÝSLEDKY

Milí priatelia a podporovatelia Dobrej noviny!

VÝSLEDKY 24. ROČNÍKA DOBREJ NOVINY

24. ročník Dobrej noviny je za nami a okrem
bilancovania, ktoré nájdete v tomto Informačníku, je dôležité i poďakovanie. Teším
sa, že táto úloha pripadla práve mne a mám
možnosť prihovoriť sa Vám a zdieľať s Vami
radosť z úspešného koledovania.
Prečo úspešného? Mnohým hneď napadne
znovu prekonaný rekord finančnej zbierky.
To je určite veľký úspech. Ja však myslím na
ešte väčší úspech. Pre mňa je tým najväčším
úspechom akcieschopnosť a odhodlanie všetkých Vás, čo ste sa zapojili do vianočného
koledovania a do organizovania Dobrej noviny vo Vašich farnostiach.
Myslím na všetky deti, ktoré s koledami
navštívili mnohé príbytky v slovenských
mestách a dedinách, i na všetkých, ktorí deťom otvorili dvere svojich domovov. Myslím
na zodpovedné osoby a ich pomocníkov, ktorí
na seba obetavo zobrali organizačné a administratívne povinnosti, bez čoho by sa koledovanie a zbierka nemohli zrealizovať. Myslím
na všetkých kňazov, farárov, ktorí vítajú Dobrú novinu vo svojich farnostiach a povzbudzujú svojich farníkov k účasti. Myslím i na
našich otcov biskupov, ktorí žehnajú Dobrej
novine a pomáhajú spoluvytvárať atmosféru
vzájomnej štedrosti. A nakoniec myslím aj
na Komisiu Dobrej noviny a celý pracovný
tím z Bratislavy, ktorí celoročne vydávajú
svoje úsilie, aby zorganizovali najväčšiu
dobrovoľnícku akciu na Slovensku a zároveň

Tento rok bol opäť výsledok zbierky rekordný. Okrem štedrosti darcov sa však
tešíme z radosti, ktorú prináša ohlasovanie
Dobrej noviny do rodín, ale aj samotným
koledníkom. Ďakujeme Vám za organizáciu
koledníckej zbierky, že ste súčasťou tohto
požehnaného diela.
K vykoledovanej sume bude ešte v júni pripočítaný výnos z DMS zaslaných pre Dobrú
novinu.
Ďakujeme aj za včasné odoslanie zápisníc
a vykoledovaných súm na účet Dobrej noviny, vďaka čomu sme mohli načas uzavrieť
a vyhodnotiť 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.
distribuovali vyzbierané financie do rozvojových projektov v Afrike.
Všetkým Vám, drahí priatelia a podporovatelia Dobrej noviny, ďakujem, že naša Dobrá
novina je vo Vašich srdciach a robíte všetko
preto, aby prinášala dobré ovocie. Prajem
Vám, aby dobrý Boh odmenil Vašu prácu,
ktorá pre núdznych a znevýhodnených ľudí
v afrických krajinách znamená úľavu, potešenie a najmä podanú pomocnú ruku.
Daniel Fiala
predseda Komisie Dobrej noviny

Farnosti, ktoré neboli oficiálne prihlásené,
ale koledovali alebo inak prispeli, sú uvedené
v tabuľke dole.
Informácie o použití vykoledovaných príspevkov nájdete na webstránke Dobrej
noviny www.dobranovina.sk a v Dobrých
novinách Dobrej noviny, ktoré budeme rozposielať všetkým ZO v septembri 2019 podľa
nahlásených počtov na zápisniciach. Ak ste
počty novín ešte nenahlásili, alebo ich chcete
upraviť ozvite sa nám najneskôr do konca
júna 2019 na dn@erko.sk.

Koledník z Krivej

informácia

LIST OTCOM BISKUPOM
Výsledky Dobrej noviny a prehľady za diecézy pošleme aj otcom biskupom. Zároveň sa
im aj vo Vašom mene poďakujeme za podporu a požehnanie.
Koledovanie v Lokci

Koledníci zo Šale koledujú ministerke školstva
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NÁVŠTEVA RÍMA, PREZIDENSKÉHO PALÁCA
A MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR

POZDRAVY OD KOLEDNÍKOV

Koledníci zo Zemianskych Kostolian

INFORMAČNÍK č. 3

KOLEDOVANIE

KOLEDOVANIE

Koledovali sme už štrnásty-krát. Vianoce
bez Dobrej noviny by už neboli v našej farnosti tými pravými Vianocami. Dovolím si to
povedať aj za koledníkov, ale aj za pravidelne
navštevované rodiny. Sme radi, že aj my
môžeme pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

I

Naši osturňanskí koledníci si
z koledovania odniesli veľa pekných
a veselých zážitkov. Neodradilo ich
ani sychravé počasie a premočené
topánky. Radi všetci pomohli a už sa
tešia na ďalší rok.
Koledníci z Osturne

Už sa stáva tradíciou, že Dobrá novina zavíta
na prelome rokov do Ríma. Spolu s koledníkmi
z iných európskych krajín sa aj skupinka z Detvianskej Huty zúčastnila na novoročnej svätej
omši s pápežom a popritom zakoledovali otcovi
kardinálovi Tomkovi, vo Vatikánskom rozhlase,
v Slovenskom kolégiu v Ríme, či na Sloven-

skom veľvyslanectve pri Svätej stolici.
Kolednícka skupinka zo Šale zakoledovala
7. januára aj ministerke školstva a Dobrá novina
nechýbala ani v Prezidentskom paláci. Prezident Andrej Kiska prijal 8. januára koledníkov
z Brusnice, Kysuckého Nového Mesta a Podunajských Biskupíc.

Dobrá novina je vo vianočnom čase obohatením pre našu filiálku, kde je len 50 obyvateľov.
Naše detičky sa vždy tešia na koledovanie. Tento rok príprava prebiehala pomocou materiálov
prepojených s bibliou – podobenstvo o rozsievačovi. Deti sa aktívne zapájali. V čase koledovania navštevujeme tiež ústav pre ľudí s duševnými poruchami, ktorý je neďaleko dediny. Je
radosťou hľadieť na žiariace tváre pacientov vediac, že ani oni neostali zabudnutí.
Koledníci z Kirte

Koledníci z Detvianskej Huty v Ríme

TROJKRÁĽOVÝ SPRIEVOD V BRATISLAVE
V uliciach hlavného mesta sa 6. januára po
prvý raz uskutočnil Trojkráľový sprievod.
Potešil deti i dospelých návštevníkov centra
Bratislavy. Sprievod na čele s hviezdonoscami, bubeníkmi a gajdošmi cestou stretol
troch kráľov, Gašpara, Melichara a Baltazára.
Spoločne sa následne vydali ulicami Starého
mesta, kde sa na ceste za malým Ježiškom
Koledníci z Podunajských Biskupíc v Prezidentskom paláci

stretli aj so starostom mesta či Herodesom.
Trojkráľový sprievod organizovala agentúra
Istroproduction v spolupráci s Dobrou novinou a ďalšími partnermi. Tešíme sa, že prvý
ročník dopadol nad naše očakávania a veríme,
že so zapojením ďalších ľudí dobrej vôle zaznie biblický príbeh o narodení Ježiša v centre
Bratislavy i budúci rok.
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eRko PONÚKA

eRko PONÚKA

DOBROVOĽNÍCI PRE AFRIKU

CELOROČNÁ PRÁCA S DEŤMI

V uplynulom roku zažili veselé a niekedy
aj horúce dni naši dobrovoľníci Majka, Marianna, Terka, Matúš a Roman. Aj tohto roku
by sme radi vyslali ďalšiu skupinu mladých
ľudí k našim partnerom do Kene, Ugandy a

Napadlo Ti, že by si chcel/a pracovať s deťmi
vo vašej farnosti počas celého roka? Mať svoju detskú skupinku, formovať ju na spoločenstvo, rozvíjať vzťahy medzi deťmi a ukazovať
im radostnú cestu svedectva viery? eRko
ponúka celoročný program pre prácu s deťmi:
• Námety a metodiky na pravidelné stretká
s deťmi v duchu ročnej témy,

Majka a Marianna v Danakilskej púšti na severe Etiópie, je to jedno
z najteplejších miest na svete. Foto: archív dobrovoľníkov

I

Etiópie. Vo februári sme sa stretli s nádejnými dobrovoľníkmi a aktuálne usilovne
pracujeme na dotiahnutí praktických detailov.
Ak sa všetko podarí tak, ako plánujeme, tak
tentokrát budeme mať čisto ženskú skupinu.

Deti v Alitene oslavujú Nanebovzatie Panny Márie, ako ináč, pochutnávajú si na tradičnej injere. Foto: archív dobrovoľníkov

• 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 celoročne s deťmi
vo vašej farnosti, ohlás sa na erko@erko.sk.

Koledníci z Krupiny

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 od 15 rokov.

územie
Východ
Spiš
ORLI
BBRV
Nitra
Žilina
Západ
Joshua, Terka a Fina v Dome prozreteľnosti v ugandskom Nkokonjeru.
Foto: archív dobrovoľníkov

Matúš Basanda počas prezentácie pre deti ZŠ v Podkoniciach. Deti si
vyskúšali, ako je to žiť so zrakovým postihnutím, zároveň však zažili,
že spoločnými silami sa dajú všetky ťažkosti prekonať.
Foto: archív DN

termín
17. - 19. máj 2019
12. - 14. apríl 2019
8. - 10. marec 2019
15. - 17. marec 2019
26. - 28. apríl 2019
12. - 14. apríl 2019
12. - 14. apríl 2019

miesto
RZ Zelený Breh, Sigord
Letanovce
eRkodom, Liptovská Osada
Látky
DPC Nitra
Terchová
ACM Vinica, Bratislava

V lete chystáme aj dva turnusy akreditovaných týždenných Základných kurzov. Budú v termínoch: 14. - 21. júl 2019 a 29. júl - 5. august 2019 v RS Altan v Rajeckých Tepliciach.
Viac informácií na www.erko.sk.
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PODPORTE eRko

2 % Z DANE PRE ERKO

KOLEDOVANIE

DARČEK PRE KOLEDNÍKOV
Pre každého koledníka sme pripravili darček
Ugandské trixeso, ktoré sme Vám posielali
podľa počtu nahlásených koledníkov. Trixeso
je vytvorené z krásnych fotiek z projektov, ktoré v Ugande podporujeme. Koledníkom bude
pripomínať všetko, čo sa počas príprav Dobrej
noviny o Ugande dozvedeli a možno sa pri hre
dozvedia aj viac.
Ak sa k Vám kolednícke darčeky ešte nedostali, alebo sme ich poslali málo, určite sa nám
ozvite, radi Vám ich dopošleme.

POZVANIE

PRIPRAVUJEME

POZVÁNKA
NA PÚTE DETÍ

PRIPRAVUJEME
25. ROČNÍK

Všetkých koledníkov pozývame na púte detí.
V Rajeckej Lesnej, v Obišovciach a v Levoči
v sobotu 11. mája. V Marianke bude púť 25.
mája. Pre viac informácií kliknite na stránku
www.erko.sk/putdeti. Pre deti bude pripravený program aj katechéza, neváhajte a pridajte
sa ☺.

Nasledujúci ročník Dobrej noviny bude výnimočný, spolu s vami budeme oslavovať štvrťstoročie. Témou bude požehnanie a pozrieme
sa bližšie na naše projekty v Turkane. Čakajú
nás rôzne špeciálne aktivity ako návšteva hostí
z projektov a pripravujeme film o Dobrej novine.

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

