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KOLEDNÍCKE NOVINY  VYDÁVA eRko – HNUTIE KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV DETÍ / 25. ROČNÍK

Keď sme pripravovali prvý ročník Dobrej novi
ny, chceli sme, aby sa slovenské deti dozvedeli 
viac o živote svojich rovesníkov v Afrike a aby 
mali možnosť niečo konkrétne pre nich urobiť. 
Netušili sme, že rozbiehame veľkú akciu solida
rity, ktorá prežije 25 rokov a osloví desaťtisíce 
slovenských detí a mladých ľudí. 

Bola to cesta proti prúdu – zbierať peniaze na 
projekty v Afrike medzi Slovákmi, ktorí sa sami 
považovali za tých, ktorým treba pomáhať. My 
sme však tak nerozmýšľali. Išli sme za myšlien

kou, ktorej sme verili a mali sme pre ňu nadšenie. 
Na Vianoce 1995 viac ako dve tisícky koledníkov 
priniesli požehnanie do domovov v 105 obciach 
a pre deti zo slumov v kenskej metropole Nairo
bi vyzbierali viac ako milión slovenských korún 
(približne 30 000 eur). Vnímali sme to ako po
žehnanie a rozhodli sme sa pokračovať.

Za 25 rokov sa Dobrá novina stala najväčšou 
národnou dobrovoľníckou akciou. V jej mene 
som sa stretol s mnohými ľuďmi, ktorým po
máhame v Keni, Južnom Sudáne, Ugande či 
v iných krajinách. Moja najsilnejšia skúsenosť 
z týchto stretnutí bola vďačnosť za to, že niekde 
na malom Slovensku v Európe sú ľudia, ktorým 
nie sú ľahostajní blížni z iného kúta sveta. Ešte 
viac ako finančná podpora sa ich dotkli naše 
modlitby, ako aj skutočnosť, že na nich myslí
me a zaujímame sa o ich život. Vnímajú to ako 
veľké požehnanie.

Som rád, že som mohol sprevádzať dve ge
nerácie koledníkov a viesť rozvojový program 
Dobrej noviny na stredisku eRka. Videl som, aká 
dôležitá je konkrétna adresná pomoc núdznym 
a sám som od nich veľa dostal: ich živá viera, 
jednoduchosť, zmysel pre rodinu a odhodlanie 
zmenili aj môj život.

Naučil som sa, že služba ľuďom môže mať väčší 
dosah cez spoločné hľadanie systémových zmien 
v spoločnosti. Som presvedčený, že koledovanie 
pre ľudí v Afrike nás otvára aj pre potreby ľudí na 
Slovensku a v Európe. Aj my potrebujeme me
niť svoje vzťahy tak, aby ich stredobodom nebol 
osobný alebo skupinový prospech, ale spoločné 
dobro. Aby sme tak prežívali väčšie požehnanie 
v našich rodinách i v našej krajine.

Ďakujeme, že kráčate touto cestou s nami. 
Dobrej novine aj všetkým, ktorí sú jej súčasťou, 
želám, aby sme boli aj naďalej požehnaní(m).

KOLEDOVANIE NÁS 
OTVÁRA PRE INÝCH
MARIÁN ČAUČÍK

riaditeľ Dobrej noviny 

DOBRÉ  N VINY

 KOLEDNÍCI ZO ZUBERCA SÚ TVÁROU 
TOHTOROČNEJ KAMPANE. SNÍMKA: ANTON FRIČ, 2018

 ĎAKUJEME, DANICA
Spomienka na Danicu Olexovú, 
ktorá zahynula pri leteckom  
nešťastí / s. 3
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Slovenskí koledníci sa po tretí raz pridali ku 
koledníkom z Nemecka, Rakúska, Južného Ti
rolska, Švajčiarska a Maďarska, aby spoločne 
slávili novoročnú svätú omšu so Svätým Otcom 
Františkom v Bazilike svätého Petra v Ríme. 

Ďakovali a prosili o požehnanie pre seba, svo
je farnosti a krajiny, kde tradícia koledovania 
stále pretrváva. Slovensko zastupovali kolední
ci z Detvianskej Huty a na svätej omši vynikli 
svojimi kostýmami troch kráľov v červenej, 
čiernej a bielej farbe. Pochôdzky troch kráľov 
sú v tejto dedine pod Poľanou spolu s betle

SPRAVODAJSTVO 

SLOVENSKÍ 
KOLEDNÍCI 
ZAVÍTALI TRETÍ 
RAZ DO RÍMA
TEXT: DARINA MAŇUROVÁ

SNÍMKA: MARTIN ŠČÚRY, 2018

PÚŤ ZA KLÍMU 
Z RÍMA DO POĽSKÝCH 
KATOVÍC
TEXT A SNÍMKA: JOZEF MAGDA, 2018

STRETNUTIE 
KOLEDNÍCKYCH AKCIÍ
TEXT: JOZEF MAGDA

V dňoch 22. – 25. novembra 2018 sprevádzali 
zástupcovia Dobrej noviny skupinu 12 pútni
kov na ich ceste naprieč západným Slovenskom. 

Pútnici za klímu začali svoju trasu dlhú 1 500 
kilometrov symbolicky na Námestí sv. Petra v Rí
me na sviatok sv. Františka z Assisi 4. októbra 
2018. Počas dvoch mesiacov náročného putova
nia sa podelili o príbehy z vlastných komunít, 
ktoré boli negatívne zasiahnuté klimatickými 
zmenami, a zároveň apelovali na svetových po
litických lídrov, aby na klimatickom summite 
v poľských Katoviciach v decembri 2018 prijali 
záväzné pravidlá na realizáciu dohody z Paríža 
z roku 2015, ako aj urýchlený a spravodlivý pre
chod na obnoviteľné zdroje energie.

Pútnikov viedol Naderev (Yeb) Saño, bývalý 
hlavný klimatický vyjednávač Filipín pri Orga
nizácii Spojených národov. Jeho rodnú obec za
siahol v roku 2013 ničivý tajfún Haiyan, ktorý si 
vyžiadal vyše šesťtisíc obetí. Klimatická zmena 

Každé dva roky sa pracovníci Dobrej noviny 
stretávajú spolu so zástupcami koledníckych ak
cií z Nemecka, Rakúska, Talianska, Švajčiarska, 
Slovinska, Maďarska a Rumunska. V roku 2019 
hostilo stretnutie švajčiarske Missio v mestečku 
St. Antoni. Studené marcové dni sa niesli v duchu 
priateľstva a delenia sa o skúsenosti a podnety 
na vzájomné obohatenie sa a spoluprácu. Ďalšie 
stretnutie sa uskutoční v marci 2021 v Nemecku.

pre jeho rodné Filipíny znamená, že sa takéto 
tropické búrky budú opakovať čoraz častejšie 
a pravdepodobne s čoraz ničivejšou silou.

Pútnici navštívili viaceré mestá a pútnické 
miesta v Taliansku, Slovinsku, Rakúsku, na Slo
vensku, v Českej republike a Poľsku. Pútnikov 
prijali biskupi, politici, ako aj predstavitelia mi
movládneho sektora. Vo všeobecnosti možno 
povedať, že sa im dostalo vrúceho prijatia, aj keď 
povedomie o klimatických zmenách sa v navští
vených krajinách značne líši. 

Na organizácii slovenskej časti púte sa okrem 
eRka podieľali aj Slovenský skauting a Green
peace Slovensko.

 NEOČAKÁVANÉ STRETNUTIA POČAS PÚTE VŽDY POTEŠILI. STARŠIA 
PANI, KTORÚ STRETLI PÚTNICI V LESE, OVLÁDALA ŠTYRI SVETOVÉ 
JAZYKY.

 KOLEDNÍCI Z DETVIANSKEJ HUTY POČAS NÁVŠTEVY 
ŠVAJČIARSKEJ GARDY

hemcami, s anjelmi a Kubom neodmysliteľnou 
súčasťou Vianoc.

Tradičným sprievodným programom v Ríme 
boli srdečné návštevy u kardinála Jozefa Tom
ka, v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila 
a Metoda a návšteva Švajčiarskej gardy. Koledníci 
zavinšovali aj komunite minoritov a páter Lucián 
Mária Bogucki, OFMConv., ich previedol bazi

likou, kde slúži ako pápežský spovedník. Vinše 
a vianočné koledy sa rozozneli aj na Veľvyslanec
tve Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Záver 
novoročnej cesty do Ríma patril rozhovorom 
v slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu, kde 
odzneli momentálne dojmy, ale predovšetkým 
vinše šťastia, zdravia dobrého a pokoja stáleho 
pre poslucháčov rádia do nového roka.

Prostredníctvom Dobrej no
viny som dostal veľmi veľa. 
Umožnila mi robiť niečo sku
točné pre lepší svet a spravod
livosť vo svete. Každé stretnutie 
s koledníkmi bolo radostné. Vďaka Dobrej novine 
som stretol jedinečných a vzácnych ľudí. Dobrá 
novina menila a stále mení môj pohľad na svet. 
Aj vďaka nej žijem život, za ktorý som nesmier
ne vďačný.
JÁN GRENČÍK, 38 ROKOV, UČITEĽ, PARTIZÁNSKE 
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Čiernymi písmenami sa do kroniky Dobrej 
noviny zapísal 10. marec 2019, keď pri 
leteckom nešťastí Etiópskych aerolínií 
tragicky zahynula projektová manažérka 
Dobrej noviny DANICA OLEXOVÁ (*1976), 
ktorá s koledníckou akciou spolupracovala 
od jej vzniku. Posledná rozlúčka s Danicou 
sa konala 16. mája 2019 v Kostole Panny 
Márie, Pomocnice kresťanov v Bratislave. 
Zádušnú svätú omšu celebroval 
riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan 
Šulík, z ktorého homílie sme vybrali 
najzaujímavejšie myšlienky. 

Keď Danica odchádzala do Kene, v jednej z po
sledných správ mi napísala: „Teším sa na stretnu
tie v máji.“ Nikto z nás vtedy netušil, že zorgani
zuje takéto obrovské stretnutie všetkých svojich 
blízkych a priateľov. Ale práve to bol Danicin štýl 
– dokázala spájať ľudí z rôznych prostredí a s roz
dielnymi názormi. Každý z nás ju poznal iným 
spôsobom, v inom kontexte a rozlične dlhý čas. 

Myslím však, že sa zhodneme v tom, že Danica 
bola človekom vzťahov, ktoré vedome budovala 
a udržiavala. Mnohých z nás svojou neskrotnou 
energiou vyburcovala k nečakaným výkonom, 
povzbudzovala v ťažkých chvíľach, kritizovala, 
keď sa jej niečo nepáčilo, a samozrejme, niekedy 
nám aj liezla na nervy. Bola vytrvalá a nezlomná, 
keď niečo považovala za dôležité. 

Človek dobrých darov 
A práve preto sme na slávnosť poslednej roz
lúčky s Danicou nevybrali evanjelium, ktoré sa 
zvyčajne čítava na pohreboch, ale také, ktoré 
ju azda najviac vystihuje: „Proste a dostanete! 
Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Mt 
7, 7) Danica to vo svojom živote robila a som 

presvedčený, že je to odkaz, ktorý nám chce za
nechať – aby sme neboli ľahostajní k tomu, čo 
sa deje okolo nás, aby sme sa láskavo a pozorne 
starali o svojich blízkych i blížnych, aby sme sa 
nesprávali egoisticky, ale aby sme sa angažovali 
tam, kde sa deje nespravodlivosť a krivda, aby 
sme sa nevzdávali, keď sa nám nedarí, a s odva
hou búchali na dvere, ktoré sa nechcú otvoriť. 

V Matúšovom evanjeliu (Mt 7, 7 – 12) nachá
dzame ešte jeden krásny odkaz, ktorý naplno vy
stihuje Danicu: „Dávajte dobré dary.“ Danica bola 
človekom darov, darčekov a pozorností. Koľkých 
z nás najrozličnejším spôsobom obdarovala? Drob
nosťou z Afriky, nakresleným obrázkom, ochotou 
pomôcť a poradiť, dobrým jedlom, niečím, čo sa
ma ušila alebo vyrobila, fotografiou, esemeskou... 
„Lebo v rose drobností nachádza srdce svoje ráno 
a osvieženie,“ hovorí libanonský básnik Chalíl 
Džibrán v krásnom texte o priateľstve a povzbu
dzuje nás: „Keď sa lúčite s priateľom, nesmúťte, 
lebo to, čo na ňom najväčšmi milujete, sa javí 
zreteľnejšie, keď je ďaleko; tak ako horolezec vidí 
z doliny svoj vrch oveľa jasnejšie.“ Uchovajme si 
tie najkrajšie spomienky na Danicu a odpusťme 
jej, ak zostalo niečo nedoriešené alebo nedopove
dané. Dávajme tak ako ona dobré dary. 

Ďakujeme, že si nám ju dal 
I keď v týchto ťažkých chvíľach nedokážeme 
nájsť utešujúce slová, spomeňme aspoň tie, kto
ré o svojom otcovi Tomášovi Morovi povedala 
jeho milovaná dcéra Margita, keď bol odsúde
ný na trest smrti: „Pane, nepýtame sa, prečo si 
nám ho vzal, ale ďakujeme, že si nám ho dal.“ 
Pane, nepýtame sa, prečo si nám Danicu vzal, 
ale ďakujeme, že si nám ju dal, že bola istý čas 
súčasťou nášho života, že sme prostredníctvom 
nej dostali od teba mnoho krásnych darov. Som 
presvedčený, že Danica je tu v tejto chvíli s nami 
so svojím nezabudnuteľným širokým úsmevom. 

V tejto súvislosti mi schádza na myseľ aj jedna 
úsmevná príhoda o Danici. A keďže sme ju po
znali ako veselého a vtipného človeka, myslím, 
že by nemala nič proti tomu, aby som sa o ňu 
podelil, pretože svedčí o jej vynaliezavosti, vy
trvalosti, ale aj schopnosti robiť si žarty nielen 
z iných, ale i zo seba samej. Ako vieme, Danica 
nebola práve športový typ, no na vysokej škole 
sa musela v rámci telesnej výchovy prihlásiť na 
nejaký šport. Vybrala si orientačný beh. Učiteľ 
bol dosť nešťastný, keď ju zbadal na hodine, ale 
nezostávalo mu nič iné, ako ju zapojiť do rôz
nych cvičení, ktoré so študentmi absolvoval. Beh 
jej veľmi nešiel, ale čuduj sa svete, keď prišli na 
rad prvé preteky, Danica ich suverénne vyhra
la. Celú súťaž síce odkráčala, ale všetci ostatní 
zablúdili. Danica, ktorá študovala aj geografiu, 
bola dobrá v orientácii a do cieľa prišla ako prvá 
a – jediná. Vidíme, že niekedy nie je dôležité mať 
v nohách, ale v hlave. A príbeh má ešte krátke 
pokračovanie. Učiteľ bol z výsledku prekvapený, 
no napriek tomu Danici taktne odporučil, aby 

si radšej vybrala iný šport – chcel sa jej skrátka 
zbaviť. Usilovala sa mu vyjsť v ústrety, a tak sa 
rozhodla pre kanoistiku. Aké to bolo prekvape
nie na obidvoch stranách, keď sa na prvej hodine 
ukázalo, že kanoistiku vedie ten istý pedagóg. 

V pamäti srdca 
V živote i dejinách máme skúsenosť, že aktívni 
a angažovaní ľudia odchádzajú do večnosti často 
v nevysokom veku a zanechajú vo svete hlbokú 
stopu. Bol to aj prípad členov protinacistického 
študentského hnutia Biela ruža v Nemecku. Jej 
členov nacistický režim spoločne v roku 1943 
v zrýchlenom procese odsúdil na trest smrti za 
šírenie letákov namierených proti nacistickému 
režimu. Krátko pred popravou umožnili dozor
covia Christophovi Probstovi a súrodencom 
Sophie a Hansovi Schollovcom krátke stretnutie, 
aby mohli spoločne vyfajčiť poslednú cigaretu. 
„Nevedel som, že zomieranie môže byť také ľah
ké,“ povedal svojim priateľom 24ročný nemecký 
študent medicíny Christoph Probst. „O niekoľko 
minút sa opäť uvidíme vo večnosti,“ dodal tento 
otec troch malých detí, ktorý krátko pred smrťou 
prijal katolícky krst.

Veľký nemecký filozof talianskeho pôvodu 
Romano Guardini hovorí, že vďačnosť je pa
mäť srdca. Nech v tejto pamäti, v pamäti našich 
sŕdc, navždy zostane aj naša vďaka za Danicu 
i za všetky dary, ktoré sme spolu s ňou dostali 
od nebeského Otca.

SPOMIENKA 

ĎAKUJEME, 
DANICA
PRIPRAVILA: MARTINA GROCHÁLOVÁ

TEXT: IVAN ŠULÍK, SNÍMKY: ARCHÍV DOBREJ NOVINY

Dobrej novine, teda všetkým 
organizátorom, projektovým 
manažérom, pomocníkom, 
kňazom, koledujúcim, dobro
dincom i obdarovaným želám, 
aby v nich stále rástla túžba po Pánovom požeh
naní a túžba stávať sa nástrojom jeho požehnania 
v živote druhých. Všetko najlepšie, Dobrá novina!
DANIEL FIALA, 31 ROKOV, ZÁSTUPCA RIADITEĽA DOBREJ 
NOVINY, KORYTÁRKY 

 DANICIN ŽIVOT BOL DVADSAŤ ROKOV SPOJENÝ S AFRIKOU. 

 NA POSLEDNEJ ROZLÚČKE S DANICOU SME ĎAKOVALI 
ZA DAR JEJ ŽIVOTA.
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 Koledovanie u ministerky školstva 
Spoločenstvo eRka zo Šale zavítalo 7. januára 
2019 na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. Koledníci boli 
ohlasovať radostnú zvesť aj ministerke školstva 
Martine Lubyovej a jej spolupracovníkom. Mi
nisterka srdečne poďakovala koledníkom za 
veľké dielo Dobrej noviny.

 Kurz pre nové sprevádzajúce 
a zodpovedné osoby
V novembri sa konal kurz pre nové zodpoved
né a sprevádzajúce osoby v Liptovskej Osade. 
Počas víkendového kurzu sa 23 účastníkov do
zvedelo viac informácií o rozvojovej práci, his
tórii Dobrej noviny, ako aj o organizácii zbierky. 
Nechýbalo ani predstavenie úloh zodpovedných 
a sprevádzajúcich osôb, princípy projektovej 
práce a svedectvo dobrovoľníka Matúša Basandu 
z Ruskoviec. Účastníci mali priestor aj na prácu 
s metodickými materiálmi a prípravu koledníc
keho programu.

KOLEDNÍCI 

Čím žila Dobrá novina v 24. ročníku
TEXT: MIROSLAVA SELECKÁ, JOZEF MAGDA

SNÍMKY: ARCHÍV DOBREJ NOVINY

Drahí koledníci, ďakujem vám 
za dlhoročnú podporu vzde
lávania a formácie chlapcov 
ulice, ktorí aj vďaka vám dnes 
žijú nový život. Ďakujem aj za 
podporu vzdelávania dospelých a podporu detí 
s postihnutím. Prosím, vytrvajte vo svojom úsilí 
ohlasovania dobrej zvesti medzi ľuďmi. Teším sa, 
že ste s nami už 25 rokov. Veľmi si vážime vašu 
podporu a prajeme vám k striebornému jubileu 
veľa Božieho požehnania.
SR. MARY KILLEENOVÁ, 74 ROKOV, KONGREGÁCIA

MILOSRDNÝCH SESTIER, NAIROBI

 Misijné púte detí 
V máji sa konali už tradične štyri Misijné pú
te detí v Rajeckej Lesnej, Levoči, Obišovciach 
a Marianke, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 
4 600 malých a veľkých pútnikov. Ústrednou 
témou detských pútí bola blahoslavená Anna 
Kolesárová, v Marianke sa venovali téme Panna 
Mária – služobnica Pána. Pre deti bolo pripra
vených mnoho zaujímavých katechéz a aktivít. 

Púte vyvrcholili slávnostnými svätými omšami. 
Všetky púte boli spojené so zbierkou obetných 
darov, ktoré boli venované núdznym v Žiline, 
Podolínci, Levoči, Košiciach a Kláštore pod 
Znievom. 

 SVÄTÁ OMŠA V MARIANKE. SNÍMKA: ZUZANA KOSTKOVÁ, 2019

 PÚTNICI PRICHÁDZAJÚ DO MARIANKY.  
SNÍMKA: ZUZANA KOSTKOVÁ, 2019

  RAJECKÁ LESNÁ, SNÍMKA: ARCHÍV ERKA, 2019
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Dobrej novine a celému tímu 
prajem najmä radosť a vnú
torné naplnenie zo zmyslupl
nej práce. Venujete svoj čas 
a odhodlanie pomáhať tam, 
kde by sa mnohí z nás neodvážili. Vďaka vám 
tak máme všetci možnosť prispieť k šíreniu dob
ra a zmierňovať následky chudoby vo svete. Nech 
vás po mnohé ďalšie roky sprevádza vytrvalosť, 
húževnatosť a radosť z toho, že zrnko Dobrej no
viny prináša stonásobnú úrodu. 
JANAIS, 35 ROKOV, SPEVÁČKA, BRATISLAVA

 Dobrovoľníci pre Afriku
V druhej polovici roka 2018 vyslala Dobrá novina 
do Kene, Ugandy a Etiópie piatich dobrovoľníkov. 
Dobrovoľníčka Terézia Lukšicová (23) z Pezin
ka strávila krásne tri mesiace v Dome prozre
teľnosti v ugandskom Nkokonjeru a osobne sa 
stretla s hviezdami uplynulého ročníka Dobrej 
noviny Solomonom, Musisim a Florence. Má
ria Vidličková (34) z Nového Mesta nad Váhom 
a Marianna Lásková (23) z Pezinka vystúpili až 
na sever Etiópie, kde pôsobili v centrách sestier 
vincentiek v Alitene a Mekelle. Mužská posádka 
v zložení Roman Popper (25) zo Sásy a Matúš 
Basanda (25) z Ruskoviec smerovala do Nairo
bi v Keni, kde svojimi talentmi a prítomnosťou 
pomáhali klientom rehabilitačného centra No
vý život Mwangaza bojovať s rôznymi druhmi 
závislostí a predošlým životom na ulici.

 DOBROVOĽNÍČKA TERKA LUKŠICOVÁ SI S DEŤMI V DOME 
PROZRETEĽNOSTI VYROBILA VEĽKÝ BUBLIFUK. KREATÍVNE AKTIVITY 
BOLI NEODMYSLITEĽNOU SÚČASŤOU PROCESU REHABILITÁCIE 
VIACERÝCH DETÍ. SNÍMKA: ARCHÍV DOBROVOĽNÍČKY, 2018

 Trojkráľový sprievod ulicami Bratislavy
V mnohých hlavných mestách Európy sa na 
sviatok Zjavenia Pána (na Troch kráľov) uspo
radúva výpravný sprievod ulicami. Talianska 
Florencia sa môže pýšiť tradíciou, ktorá ju zdobí 
už celé stáročia. Po roku 1989 sa podarilo ob
noviť, respektíve založiť tradíciu trojkráľového 
sprievodu aj v Prahe či Varšave. V duchu tejto 
vzácnej tradície sa 6. januára 2019 uskutočnil 
prvý trojkráľový sprievod aj ulicami Bratisla
vy. Mudrci z ďalekých končín reprezentovali 
príslušníkov troch generácií a troch národov. 
Cestu im ukazovali malí hviezdonosci, kto
rých sprevádzali bubeníci, gajdoši a koledníci 
Dobrej noviny. 

 Rozvojový seminár v Banskej Štiavnici
Počas víkendu od 16. do 18. novembra 2018 sa 
konal rozvojový seminár v Banskej Štiavnici, 
na ktorom sa zúčastnilo tridsať mladých ľudí. 
Spoločný projekt eRka, Rady mládeže Slovenska 
a Slovenského skautingu ponúkol účastníkom 
zaujímavé a podnetné témy, ktoré hýbu dnešným 
svetom a dotýkajú sa každého z nás. Účastníci 
sa venovali témam ako zero waste, kritické mys
lenie a hoaxy, migrácia či zmysel občianskeho 
aktivizmu pri záchrane kultúrnych pamiatok.

 NA HLAVNOM NÁMESTÍ NAŠIEL SPRIEVOD SVÄTÚ RODINU 
S MALÝM JEŽIŠKOM. SNÍMKA: BARBORA JANČÁROVÁ, 2019

 GAŠPAR, MELICHAR A BALTAZÁR PRECHÁDZAJÚ  
ŽUPNÝM NÁMESTÍM A KRÁČAJÚ ZA HVIEZDONOSCAMI. 
SNÍMKA: BARBORA JANČÁROVÁ, 2019

 ÚČASTNÍCI ROZVOJOVÉHO SEMINÁRA NAVŠTÍVILI AJ ZREKONŠTRU-
OVANÚ BANSKOŠTIAVNICKÚ KALVÁRIU TÝČIACU SA NAD MESTOM. 
SNÍMKA: ARCHÍV RADY MLÁDEŽE SLOVENSKA, 2018
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1 PRVÝKRÁT SME Z DOBREJ NOVINY NAVŠTÍVILI TURKANU PRED 
VIAC AKO DVADSIATIMI ROKMI, V MARCI 1998. NA PRVÝ POHĽAD 
SA TÁTO KENSKÁ PROVINCIA ROZPRESTIERAJÚCA SA NA ÚZEMÍ 
VÄČŠOM AKO SLOVENSKO VEĽMI NEZMENILA. TROPICKÉ 
TEPLOTY NAD 30 STUPŇOV CELZIA SÚ TAM KAŽDODENNOU 
REALITOU A DÁŽĎ PRICHÁDZA LEN NIEKOĽKO DNÍ V ROKU.

2 FYZICKÁ ZDATNOSŤ JE V TURKANSKÝCH KOMUNITÁCH VEĽMI 
DÔLEŽITÁ. ŽIVOT MIESTNYCH ĽUDÍ JE SPOJENÝ SO ZVIERATAMI 
– ŤAVAMI A KOZAMI, O KTORÉ SA STARAJÚ MUŽI A CHLAPCI. 

3 ŽENY A DIEVČATÁ SÚ ZAS ZODPOVEDNÉ ZA ZÁSOBOVANIE 
DREVOM A VODOU, KTORÉ NOSIA ČASTO Z VEĽKÝCH 
VZDIALENOSTÍ.

4 DETI S POSTIHNUTÍM TO MAJÚ ŤAŽKÉ VŠADE NA SVETE, ALE 
V TURKANE NIEKOĽKONÁSOBNE VIAC. TAK AKO DANIEL EWOI 
EKARAN (NA SNÍMKE NA VOZÍKU), KTORÉHO RODIČIA A PIATI 
SÚRODENCI ŽIJÚ BLÍZKO LOKICHARU. DANIEL SA NARODIL 
ZDRAVÝ, ALE AKO TROJROČNÝ ZAČAL MAŤ PROBLÉMY. PRI 
VYŠETRENÍ SA ZISTILO, ŽE POCHÁDZALI Z PREKONANEJ 

DETSKEJ OBRNY. PODOBNE AKO MNOHÉ INÉ DETI V TURKANE 
DANIEL NEBOL PROTI TEJTO CHOROBE ZAOČKOVANÝ.

5 CEZ PRÁZDNINY JE DANIEL SO SVOJOU RODINOU A POČAS 
ŠKOLSKÉHO ROKA BÝVA V CENTRE JÁNA PAVLA II. PRE DETI 
S FYZICKÝM POSTIHNUTÍM. MÁ 12 ROKOV, CHODÍ DO TRETIEHO 
ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY, POHYBUJE SA NA VOZÍKU A RÁD 
SA HRÁ SO SVOJIMI KAMARÁTMI Z CENTRA. UČÍ SA DOBRE, 
A KEĎ BUDE DOSPELÝ, CHCEL BY SA STAŤ UČITEĽOM.

6 VEĽKÝMI VZORMI PRE DETI V CENTRE SÚ ZAMESTNANCI, 
KTORÍ SA O NICH OBETAVO STARAJÚ. AKO PRACOVNÁ 
TERAPEUTKA JOY VIVIAN AUMA IMAMAI, KTORÁ PRÁVE CVIČÍ 
SO ŠESŤROČNÝM LAWRENCOM.

7 DETI V CENTRE SÚ SI VZÁJOMNOU OPOROU A VZNIKAJÚ 
MEDZI NIMI PEKNÉ PRIATEĽSTVÁ. AJ DANIEL TAM MÁ 
VIACERÝCH KAMARÁTOV, S KTORÝMI TRÁVI VOĽNÝ ČAS.

8 – 9 DANIELOVA MAMA NÁS POZVALA NAVŠTÍVIŤ ICH MAŇATU 
(TURKANSKÝ DOM) V DEDINE KEKENYUK. CELÁ RODINA, KTORÚ 

TVORÍ OTEC, MAMA A ŠESŤ DETÍ, ŽIJE VO VEĽMI SKROMNÝCH 
PODMIENKACH. SLOVENSKÝM KOLEDNÍKOM SÚ VĎAČNÍ ZA TO, 
ŽE DANIEL DOSTÁVA ODBORNÚ POMOC A MÔŽE NAVŠTEVOVAŤ 
ŠKOLU.

FOTOREPORTÁŽ

Vďaka vode zbierajú v Turkane 
úrodu viac ráz do roka
TEXT: MARIÁN ČAUČÍK

SNÍMKY: MARIÁN ČAUČÍK, VIKTOR CICKO
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Katolícka diecéza Lodwar vďaka slovenským 
koledníkom a ďalším partnerom pomáha 
zvládať náročné životné podmienky 
rodinám v tejto nehostinnej časti Kene. 
Pod spoločným názvom Caritas Lodwar 
sa ukrývajú programy vzdelávania, 
zdravotníckej starostlivosti, opravy a údržby 
studní či Centrum Jána Pavla II. v Lokichare, 
v ktorom našli svoj druhý domov deti 
s rozličnými fyzickými postihnutiami.

S hrdosťou môžem povedať, 
že Dobrej novine vďačím za 
to, kým som dnes. 
Všetkým koledníkom prajem 
veľa Božieho požehnania od 
nášho dobrotivého Boha. Vaša práca mení náš 
život v Keni. Vytrvajte, prosím, v tomto krás
nom diele. 
ADAM MASAVA, 35 ROKOV, UMELEC, NAIROBI
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10 VODA JE V TURKANE VEĽKÝM POŽEHNANÍM. ORGANIZÁCIA 
CARITAS LODWAR ZABEZPEČILA V DEDINE STUDŇU 
A NIEKOĽKO MIEST, KDE MÔŽU PRÍSŤ MIESTNE RODINY PO 
VODU. V RODINE EKARANOVCOV SÚ PRIVILEGOVANÍ. TERAZ 
MÔŽU MAŤ DOMA VODU ZA 10 MINÚT. JE TO NESKUTOČNÁ 
ZMENA V POROVNANÍ S MINULOSŤOU, KEĎ MUSELI ZA VODOU 
PREKONÁVAŤ NIEKOĽKOKILOMETROVÉ VZDIALENOSTI.

11 SILNÝM PRÍKLADOM TOHO, ŽE SA DÁ V ŽIVOTE UPLATNIŤ 
AJ S POSTIHNUTÍM, JE PRE DETI UČITEĽ VICTOR MANA. AKO 
DIEŤA DOSTAL ŠANCU V CENTRE JÁNA PAVLA II., KDE MU 
POMOHLI, ABY MOHOL CHODIŤ. PO SKONČENÍ STREDNEJ 
ŠKOLY ABSOLVOVAL PEDAGOGICKÚ AKADÉMIU A DNES 
UČÍ NÁBOŽENSTVO V DIEVČENSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE 
V LOKICHARE, DO KTOREJ CHODIA DIEVČATÁ AJ CHLAPCI 
Z CENTRA.

12 NA KOPCI NAD LODWAROM SA TÝČI KRÍŽOVÁ CESTA 
A VEĽKÁ SOCHA KRISTA SYMBOLIZUJÚCA OTVORENÚ NÁRUČ 
CIRKVI A JEJ ZÁUJEM O KAŽDODENNÉ STAROSTI MIESTNYCH 
ĽUDÍ. NA ÚPÄTÍ VRCHU JE JEDNODUCHÁ SVÄTYŇA,  

NA KTOREJ VZNIK INŠPIROVALA BISKUPA DOMINICA 
KIMENGICHA NÁVŠTEVA NA LEVOČSKEJ HORE. BISKUP 
DOMINIC DRŽÍ OCHRANNÚ RUKU AJ NAD ĎALŠÍMI 
PROGRAMAMI PRE MIESTNYCH ĽUDÍ.

13 VZDELANIE JE CESTOU Z CHUDOBY A ZÁVISLOSTI OD 
POMOCI. DIECÉZA PODPORUJE ŠTANDARDNÉ ŠKOLY PRE 
DETI AJ VZDELÁVANIE DOSPELÝCH, KTORÍ NIKDY DO ŠKOLY 
NECHODILI A NEVEDIA ČÍTAŤ ČI PÍSAŤ.

14 DOSTUPNÝ VODNÝ ZDROJ A KOMUNITNÁ ZÁHRADA 
UMOŽNILI VIACERÝM RODINÁM SPOLOČNE FARMÁRČIŤ. 
PESTUJÚ HRACH, FAZUĽU A MELÓNY. ČASŤ ÚRODY IM 
POSKYTUJE OBŽIVU A ČASŤ PREDAJÚ V MESTE. KÝM BOLI 
ODKÁZANÍ NA TO, KEDY PRÍDU DAŽDE, MALI LEN JEDNU 
ÚRODU ZA ROK, TERAZ ICH ZOZBIERAJÚ NIEKOĽKO.

15 CARITAS LODWAR MÁ SVOJ PROGRAM SOCIÁLNEJ SLUŽBY. 
TÍ NAJCHUDOBNEJŠÍ DOSTANÚ RAZ ZA TÝŽDEŇ KUKURICU 
A FAZUĽU, ABY MOHLI MAŤ VO SVOJICH RODINÁCH ASPOŇ 
JEDNO JEDLO DENNE.

Vždy, keď robíme pre Rádio Slo
vensko rozhovor o aktivitách 
Dobrej noviny, uvedomujem 
si veľkosť myšlienky, ktorú ste 
odštartovali pred 25 rokmi. Aj 
vďaka vám môžeme byť pyšní na to, že malé a nie 
veľmi bohaté Slovensko pomáha v chudobných kra
jinách sveta. Prajem vám všetkým stále veľa energie 
a dobrých nápadov a teším sa aj na stretnutia s vami 
pri rozhlasovom mikrofóne. 
EVA VASILOVÁ, 54 ROKOV, REDAKTORKA RTVS, BRATISLAVA

7 8 9
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TURKANA
TEXT: DARINA MAŇUROVÁ     ILUSTRÁCIE: MÁRIA PÁLENÍKOVÁ

SNÍMKY: ARCHÍV DN, VIKTOR CICKO, MARIÁN ČAUČÍK

Región Turkana sa nachádza na severozápade Kene. 
Svojou rozlohou je 1,5-krát väčší ako Slovensko. Dobrá novina tam dlhodobo 

spolupracuje s Lodwarskou diecézou na rozličných projektoch.

Stáva sa, že pravidelný dážď nepríde, a preto sú v tejto oblasti 
časté suchá. Trpia tým ľudia aj zvieratá. Diecéza má však tím 
technikov a údržbárov, ktorí opravujú vodné pumpy v celom 

regióne a dbajú o to, aby mali všetci dostatok vody.

Pastieri
Turkancov je viac ako 1 200 000. Sú prevažne pastieri. Starajú sa 

o svoje stádo kôz a oviec, ktoré je ich najväčším majetkom. 

Na dvojstránke sa pastierovi rozutekali kozy. 
Pomôž mu ich všetky nájsť. Koľko ich je?

Väčšina Turkancov stále 
nevie čítať a písať. Aby 
sa táto situácia zmenila, 
diecéza otvorila takmer 
v každej farnosti triedu 

vzdelávania pre dospelých. 
Rodičia si vďaka novým 

zručnostiam vedia so svojimi 
deťmi prečítať úlohy, starí 
rodičia rozumejú nápisom 

na obchodoch či v novinách 
a vedia sa aj podpísať.  

Pre nás je to samozrejmosť, 
no pre mnohých Turkancov 

veľká zmena k lepšiemu.

Dobrá novina 
má s diecézou aj 
jeden špeciálny 
sociálny projekt. 
Ten zabezpečuje 

okamžité potreby, 
ako sú jedlo, lieky, 

nové maňaty, 
najmä pre starých, 

opustených  
a chorých ľudí. 

Obdarovaní ľudia 
často prejavia 
svoju vďačnosť 

tancom.
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O Turkane
Turkana patrí medzi púštne a polopúštne oblasti sveta. 

Má suchú klímu, ale obyvatelia poznajú aj dážď. 
Dlhé dažde prichádzajú od marca do mája, krátke dažde 

od októbra do decembra. 

Tradičným výrobkom z Turkany 
sú košíky upletené zo suchých listov palmy dumy tébskej. 

Usporiadaním čísel, ktoré nájdeš na palme, od najväčšieho  
po najmenšie zistíš, aká je rozloha Turkany.

V mestečku Lokichar sa nachádza Centrum Jána Pavla II. pre 
deti s fyzickým postihnutím. Býva tam 75 detí. Medzi nimi je aj 
dvanásťročný Daniel Ewoi Ekaran, ktorý chodí do tretej triedy. 
Po chorobe mu zoslabli nohy. Keď sa o ňom dozvedeli sociálni 

pracovníci, priviedli ho do centra, kde podstupuje rehabilitáciu. 
Dobre sa oňho starajú a aj rodičom vysvetľujú všetko o jeho 

postihnutí. Hoci nie je Daniel dostatočne silný, aby pásol 
zvieratá, sú jeho rodičia vďační za veľkú pomoc.

Aké iné povolania v Turkane 
spoznávaš na obrázkoch? 
Vpíš názov povolania k obrázkom. 

• rybár
• predavačka zeleniny
• učiteľ 
• zdravotná sestra
• košíkarka
• pastier
• mama s dieťatkom
• kňaz
• deti v školských uniformách

Postrehy a príbehy z Afriky, zábavné úlohy, 
vystrihovačky a zaujímavé reportáže v 10 číslach 
počas školského roka 2019/2020 
potešia každého čitateľa.
www.rebrik.sk  •  objednavky@erko.sk
tel. č.: 02/204 452 53  •  0915 780 923
eRko – Rebrík  •  Miletičova 7
821 08  Bratislava 2

Objavuj svet s priateľmi s časopisom Rebrík

O jazere Turkana
Jazero Turkana je najväčšie púštne jazero  

na svete. Žije v ňom asi 60 druhov rôznych rýb. 
Obľúbenou je tilapia a nílsky ostriež.

Ak pospájaš číslice, dozvieš sa, na čo si treba dávať 
pozor pri kúpaní alebo člnkovaní na jazere Turkana. 

Obrázok si vyfarbi.
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BRATISLAVA, PETRŽALKA 3 – LÚKY
Bratislavská arcidiecéza
Sme vďační Bohu za koledovanie. Deťom a na
šim farníkom sa to veľmi páčilo. Aj tento rok 
sme ukončili koledovanie vystúpením po svä
tej omši, spievali sme koledy spolu so všetkými 
ľuďmi. Pridali sa naozaj všetky vekové kategórie. 
Koledovanie je naša srdcovka a už nám je ľúto, 
že je po ňom. Zaspávali sme s pocitom šťastia, 
ale aj smútku, že na koledovanie musíme čakať 
ďalších 365 dní. Máme skvelé zážitky a tie nám 
pomôžu zvládnuť ďalší rok. Veríme, že sme svo
jou troškou mohli prispieť k šťastiu detí v ďale
kej cudzine.

DVORNÍKY
Trnavská arcidiecéza
Koledovanie spája nielen koledníkov, ktorí pre
žijú veľmi pekné popoludnie, ale aj celú obec, 
ktorá urobí dobrú vec pre svojich blížnych. Ak 
Pán Boh dá, i o rok chceme rozdávať radosť a po
solstvo z narodenia Pána Ježiša.

TRENČIANSKA TURNÁ
Nitrianska diecéza
Ahojte, napriek nepriaznivému počasiu sa nám 
koledovalo veľmi dobre. Atmosféru v skupin
kách spríjemňovali vždy pohodovo naladené 

rodiny, ktoré nás s úsmevom na tvári radostne 
prijali vo svojich príbytkoch. 

Koledníci svojimi vinšmi a koledami potešili 
nielen domovy našich farníkov, ale aj Domov 
sociálnych služieb. Našim kostýmom nechý
bala pestrosť, keďže jedna skupinka koledovala 
v krojoch. Veľkým prekvapením pre staršiu ge
neráciu bolo, že koledovali najmenšie z najmen
ších eRko detí.

KYSUCKÝ LIESKOVEC
Žilinská diecéza
Dobrá novina je najkrajšia aktivita, ako sa naučiť 
všímať si potreby iných ľudí a pomôcť im (teda 
nielen deťom, ale aj dospelým v Afrike). Kole
dovanie je súčasťou takejto pomoci – prinášame 
radosť, lásku, úsmev a spev do rodín, a hlavne 
– dar narodeného Ježiša. Ľudia si takto hlbšie 
uvedomujú, o čom sú Vianoce a koledovanie. 
Je to aj o obetavosti.

NEDOŽERY-BREZANY
Banskobystrická diecéza
Milí priatelia, srdečne pozdravujeme všetkých, 
ktorí slúžia Dobrej novine a obetujú sa pre ňu. 
Aj v našej farnosti NedožeryBrezany sa s lás
kou a radosťou zapája množstvo koledníkov 
od 4 do 75 rokov do krásneho a obohacujúce
ho podujatia. 

V roku 2018 sme koledovali už 14ty raz. 
Počas štrnástich rokov sme s programom na
vštívili až 2 060 rodín a vykoledovali sme sumu 
216 096 slovenských korún a 25 082 eur. Naším 
mottom sú slová sv. Terézie z Lisieux „Robiť 
malé skutky s veľkou láskou“. Po koledovaní sa 
delíme o zážitky a dojmy z koledovania. Dotklo 
sa nás vyznanie jednej novej koledníčky: „Moja 
mama plakala, lebo ešte koledovanie nezažila.“ 
Ďakujeme vám a Pánu Bohu, že nám umožňujete 
zažívať nezabudnuteľné, duchovne obohacujúce 
chvíle v stretnutiach so svojimi blížnymi. Tešíme 
sa na ďalší rok koledovania!

LENDAK
Spišská diecéza
Tento rok bol veľmi špeciálny, lebo za celých 23 
rokov sa nám nepodarilo ani raz toľko vyzbierať. 
Aj keď bolo chladno a počasie sa nám striedalo 
(najprv snežilo, potom pršalo), radosť a spev 
nás neopúšťali. Ľudia sa tešili z nás a my ešte 
viac z nich. Bolo to krásne a opäť sa potvrdilo: 
„Radosť rozdávaním rastie.“

TREBIŠOV
Košická eparchia
Sme radi, že sme mohli opäť trochu pomôcť. De
ti a mladí zapojení do koledovania boli šťastní, 
hoci museli peši zdolať veľa metrov. Vrátili sa 
nadšení a tí, ktorí boli koledovať po prvýkrát, 
chystajú sa aj ďalší rok, ak Pán dá. Rodičia detí, 
ktoré koledovali, sa tešili a ďakovali za krásny 
zážitok. Niektorí rodičia sa dokonca dohod
li, že deťom dajú len peniaze do pokladničky 
(bez sladkostí), aby si ešte viac uvedomili, pre
čo koledujú.

KOLEDOVANIE

Po koledníckych cestičkách
PRIPRAVILA MIROSLAVA SELECKÁ

SNÍMKY: ARCHÍV DOBREJ NOVINY

Koledovanie je na Slovensku 
spojené s mnohými miestnymi 
zvykmi, ale aj kurióznymi či 
dojímavými príhodami. Každý rok 
nám posielate desiatky fotografií 
a správ o vašom koledovaní, preto 
nie je ľahké vybrať iba niektoré 
z nich.

1 KOLEDNÍCI Z PLAVNICE 2 KOLEDNÍCI Z BOŠIAN 
3 KOLEDNÍCI Z BORČIAN 4 KOLEDNÍCI Z BARDEJOVA 

5 KOLEDNÍCI Z HORNEJ KRÁĽOVEJ 6 KOLEDNÍCI Z KRIVEJ 
7 KOLEDNÍCI Z KRUPINY 8 KOLEDNÍCI Z LOKCE 9 KOLEDNÍCI Z MEDZIAN 

10 KOLEDNÍCI Z ĽUBOTÍNA 11 KOLEDNÍCI Z LOMNEJ 12 KOLEDNÍCI 
ZO SABINOVA 13 KOLEDNÍCI Z PETROVIEC NAD LABORCOM 

14 KOLEDNÍCI Z PODUNAJSKÝCH BISKUPÍC 15 KOLEDNÍCI Z REPIŠŤA 
16 KOLEDNÍCI Z RYBIAN 17 KOLEDNÍCI ZO ŠALGOČKY 

18 KOLEDNÍCI ZO ŽILINY-ZÁVODIA 19 KOLEDNÍCI ZO ZLATÝCH 
MORAVIEC 20 KOLEDNÍCI Z HULU 21 KOLEDNÍCI Z TVRDOŠÍNA

V čase Vianoc,
čo je samý med, 
neste sýtym soľ 
a hladným chlieb.
ANNA A. HLAVÁČOVÁ, 53 ROKOV, 
VEDECKÁ PRACOVNÍČKA CENTRA SPOLOČENSKÝCH  
A PSYCHOLOGICKÝCH VIED SAV, BRATISLAVA
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Srdečne blahoželám Dobrej 
novine ako „svedkovi doby“. 
Dobrá novina bola založená, 
aby pre svet vytvorila humán
nejšie podmienky, aby zlepši
la pracovné a životné podmienky všetkých ľudí 
a prispela k zabezpečeniu mieru vo svete. Všetko 
najlepšie k vášmu jubileu, len tak ďalej.
HEINZ HÖDL, 66 ROKOV, BÝVALÝ PREZIDENT CIDSE, VIEDEŇ
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Témou Padlo do úrodnej pôdy sa niesol 
uplynulý 24. ročník Dobrej noviny. 
Sprevádzali nás ňou traja kamaráti 
z ugandského Nkokonjeru Solomon, 
Musisi a Florence. Boli nám vzorom v tom, 
že každý z nás môže prinášať bohatú úrodu 
tam, kde žije či pôsobí. Stačí len dať svoje 
talenty do služby druhým. 

Dom prozreteľnosti pre deti  
s fyzickým postihnutím v Nkokonjeru
Centrum podporuje Dobrá novina od roku 2016. 
Po troch rokoch spolupráce vidieť plody spoloč
ného úsilia všade navôkol. Zrekonštruované bu
dovy, nové kvalitné vybavenie pre prácu s deťmi, 
kvalifikovaný personál a prosperujúci chov zvie
rat či vlastná pekáreň. Počet detí v centre klesá 
a to aj vďaka tomu, že Malé sestry sv. Františka 
pracujú s rodičmi a komunitou na tom, aby sa 
deti čím skôr vrátili do svojich rodín. Sestry 
pravidelne organizujú výjazdy do komunít, aby 
ich vzdelávali a lepšie spoznali domácu situáciu 
detí. Do centra pravidelne pozývajú lekárov, čím 
im ušetria čas aj peniaze potrebné na dochádza
nie do vzdialenej nemocnice. V minulom roku 
strávila v Dome prozreteľnosti tri povzbudivé 
mesiace dobrovoľníčka Terézia Lukšicová.
Výška podpory: 24 000 eur

Rozšírenie Zdravotného strediska  
Matky Kevin v Kavule v Ugande
Zdravotné stredisko v Kavule bolo založené v šty
ridsiatych rokoch minulého storočia. V okrese 
SsiBukunja žije 26tisíc obyvateľov, ktorí ma
jú k dispozícii len dve zdravotnícke zariadenia 
v Kavule a Lugala. Doterajšia kapacita šesť lôžok 
už nie je pre vysoký počet pacientov dostatočná. 
S podporou Dobrej noviny postavia Malé sestry 
sv. Františka z Assisi novú budovu so siedmimi 
oddeleniami pre mužov, ženy a sociálneho pra
covníka. Do nových priestorov sa presťahuje 
ošetrovňa, laboratórium a sklad liekov. 
Výška podpory: 18 320 eur*

Komunitné záhrady v regióne Samburu
Región Samburu sa nachádza na severe Kene, 
južne od jazera Turkana. Žijú tam najmä Sam
burci, polokočovní pastieri, bratranci slávnejších 
Masajov. Samburu je suchá a poľnohospodár
sky nerozvinutá oblasť. Kongregácia jarumal
ských misionárov tam pôsobí už od roku 1991. 
V oblasti postavili niekoľko vodných nádrží 
a hĺbkových studní, ktoré sú dobrým predpo
kladom na poľnohospodársku činnosť. V Tuum 
a Lodungokwe už dnes fungujú malé záhradky. 
Dobrá novina pomohla v roku 2018 založiť vzo
rovú farmu 3 000 priateľov, kde bratia ponúka
jú miestnym obyvateľom školenia na témy ako 

napríklad pestovanie plodín a chov dobytka, 
ktoré boli pre kočovné komunity doposiaľ veľ
kou neznámou. 

Projekt komunitných záhrad vo farnostiach 
Barsaloi, Tuum a Lodungokwe odzrkadľuje zá
ujem a odhodlanosť miestnych obyvateľov ak
tívne reagovať na svoje potreby a zároveň na 
zmeny klímy. 
Výška podpory: 25 990 eur

Vzdelávanie predškolákov v Etiópii
V rámci pilotnej spolupráce s etiópskou orga
nizáciou SCORE sa Dobrá novina podieľa na 
rozbehnutí vzdelávacieho programu pre pred
školákov v meste Arba Minch. Postupne tam 
vybudujú škôlku pre 360 detí a zaškolia učite
ľov. Deti sa budú prostredníctvom pedagogiky 
Montessori pripravovať na praktický život, a zá
roveň získajú dobrý základ na plynulý prechod 
do základnej školy. Arba Minch sa nachádza 
asi 450 kilometrov juhozápadne od hlavného 
mesta Addis Abeba a je jedným z najrýchlejšie 
sa rozrastajúcich miest v Etiópii s veľmi mladou 
populáciou. 

Získanie kvalitného vzdelania je základným 
predpokladom lepšej budúcnosti pre ďalšie ge
nerácie.
Výška podpory: 20 000 eur

PROJEKTY

Aké projekty podporuje 
Dobrá novina v roku 2019
TEXT: JOZEF MAGDA, DARINA MAŇUROVÁ

 SOLOMONOVI SA V ŠKOLE DARÍ, V NOVEMBRI 2018 VYHRAL SÚŤAŽ V DEJEPISE  
A AKO HLAVNÚ CENU ZÍSKAL TELIATKO. SNÍMKA: DANICA OLEXOVÁ, 2018

 SOLIDARITA S NAJVIAC ZNEVÝHODNENÝMI ĽUĎMI PATRÍ MEDZI 
KĽÚČOVÉ HODNOTY ORGANIZÁCIE SCORE. JEDEN Z MNOHÝCH 
KOMUNITNÝCH PROJEKTOV ZAMERANÝ NA OCHRANNÉ 
POĽNOHOSPODÁRSTVO PRIHLIADA NA MIESTNE PODMIENKY 
V OBLASTI CHENCHA A UČÍ FARMÁROV, AKO CHRÁNIŤ PÔDU PRED 
ERÓZIOU A DEGRADÁCIOU, ČÍM ZÁROVEŇ ZLEPŠUJE JEJ KVALITU 
A PRINÁŠA VÄČŠIU ÚRODU. SNÍMKA: HERBERT KIENNAST, 2018

Keď som mal dvadsaťpäť ro
kov, chcel som zmeniť celý svet. 
No, aby bol taký dobrý, srdeč
ný, spravodlivý a plný pokoja 
a ľudského tepla. 
Dobrej novine prajem, aby nikdy neprestala mať 
dvadsaťpäť rokov.
PETER BALÁŽ, 42 ROKOV, BÝVALÝ ČLEN KOMISIE DOBREJ 
NOVINY ZA NITRIANSKU DIECÉZU, LUXEMBURG



13 I    2019

ĎALŠIE PODPORENÉ PROJEKT Y 
DOBRE J NOVINY
Etiópia
• Lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu 

v okrese Munesa – 23 700 eur
• Základná zdravotná starostlivosť o ohrozené 

skupiny v oblasti Irob – 24 720 eur*
• Zlepšenie prístupu k vode a hygiene v dvoch 

vidieckych školách oblasti Tigray – 64 776 eur*
• Kúpa minibusu pre aktivity sestier uršulínok 

v Adigrate a vo Wukro – 15 000 eur

Kamerun
• Škola, nádej, budúcnosť – obnova základnej 

školy v Takui – 5 000 eur

Keňa
• Dokončenie internátu v Strednej dievčenskej 

škole sv. Daniela Comboniho v Lodware  
– 17 000 eur*

• Zlepšenie vzdelanosti a živobytia 
znevýhodnených dievčat a žien v kraji Kajiado 
– 6 402 eur*

• Zručnosti pre lepšiu zamestnateľnosť mládeže 
a jej ekonomické posilnenie – 8 406 eur*

• Špecializovaná rehabilitácia a vzdelávanie 
detí s postihnutím v centre Songa Mbele na 
Masomo – 15 480 eur*

• New Life Mwangaza Rehabilitation Centre 
– rezidenčný program drogovej rehabilitácie 
a následnej podpory pre chlapcov ulice  
– 23 336 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 šance na inklúziu – 
22 220 eur*

• Vodný projekt Turkana – 64 262 eur
• Podpora sociálneho programu diecézy 

Lodwar – 22 000 eur
• Podpora Centra Jána Pavla II. pre deti s teles

ným postihnutím v Lokichare – 55 000 eur
• Diecézny program vzdelávania dospelých 

v Turkane – 27 500 eur

• Ženské Centrum Euphrasia: Udržateľný rozvoj 
komunít – 34 603 eur

• Podpora Technického tréningového centra 
Mercy – 32 464 eur

• Paulov Dom – Centrum komplexnej 
starostlivosti pre deti s postihnutím v slume 
Kibera – 7 480 eur

• Aktivity na zvyšovanie príjmu a podpora 
chorých v Matisi – 6 340 eur

• Vodný projekt v Opiroi – 19 500 eur*
• Reakcia na výnimočný stav najviac 

postihnutých domácností v dôsledku sucha 
v Turkane – 18 800 eur

• Základná škola sv. Františka pre deti 
s postihnutím sluchu v Chisare – 30 000 eur

Južný Sudán
• Podpora Nemocnice Nepoškvrnenej Panny 

Márie v Mapuordite – 25 300 dolárov
• Podpora vzdelávacích aktivít Diecézy Rumbek 

– 28 251,75 eur*
• Rekonštrukcia Nemocnice sv. Františka  

z Assisi v Marial Lou (4. fáza) – 100 000 eur
• Vzdelávacie centrum sv. Petra Clavera  

v Rumbeku – 20 000 dolárov
• Podpora Kliniky sv. Daniela Comboniho  

pre pacientov s tuberkulózou v Marial Lou  
– 5 000 eur

Rwanda
• Socializácia detí ulice v Centre sv. Antona  

– 17 000 eur 

Uganda
• Budovanie kapacít a grantová schéma  

– arcidiecéza Tororo, 2. fáza – 20 000 eur
• Budovanie kapacít mladých matiek  

v arcidiecéze Tororo – 11 180 eur*
• Život meniace operácie detí v Detskej nemoc

nici CURE Uganda v Mbale – 32 000 eur
*  Časť z celkovej podpory v roku 2019 bola vyúčtovaná 

u ž vo verejnej zbierke Dobrá novina – 23. ročník.

 DIEVČATÁ VO FARNOSTI LODUNGOKWE ZBIERAJÚ VODU A PASÚ 
KOZY. SNÍMKA: DANICA OLEXOVÁ, KEŇA, 2018

 TERAPEUT ERICK INNOCENT OYUGI (27) PRACUJE  
S MALOU KLIENTKOU NA ZLEPŠENÍ JEJ MOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ.  
SNÍMKA: ARCHÍV PARTNERA LSOSF, 2019

Dobrej novine ďakujem, že už 
25 rokov šíri Dobrú zvesť o prí
chode nášho Vykupiteľa Ježiša 
Krista na svet a že koledovaním 
pomohla toľkým núdznym. Že
lám vám, aby ste naďalej s nadšením ohlasovali blaho
zvesť v dnešnom svete a otvárali srdcia ľudí pre pomoc 
našim chudobným bratom a sestrám. Žehnám vám.
MONS. STANISLAV STOLÁRIK, 64 ROKOV,  
ROŽŇAVSKÝ BISKUP

 NA STAVBE ZDRAVOTNÍCKEHO STREDISKA V KAVULE SA USILOVNE
PRACUJE ŠESŤ DNÍ V TÝŽDNI, ABY JU STIHLI ZAKRYŤ PRED NADCHÁ-
DZAJÚCIM OBDOBÍM DAŽĎOV. SNÍMKA: JOZEF MAGDA, 2019

 PRÁCA DIECÉZY RUMBEK SA NEKONČÍ PASTORÁCIOU. CELKOVÝ 
ROZVOJ JE ÚZKO PREPOJENÝ S MYŠLIENKAMI MIERU 
A SPRAVODLIVOSTI, KTORÉ DIECÉZA PREDKLADÁ UŽ MLADEJ 
GENERÁCII. DIECÉZA ZAKLADÁ VO FARNOSTIACH TAKZVANÉ 
FARSKÉ KOMISIE PRE MIER A SPRAVODLIVOSŤ, KTORÉ SI KLADÚ ZA 
CIEĽ PREDCHÁDZAŤ VZNIKOM KONFLIKTOV MEDZI SUSEDIACIMI 
KMEŇMI. V PRÍPADE NEZHÔD SA AKTÍVNE ZAPÁJAJÚ DO DIALÓGU, 
ČÍM PRISPIEVAJÚ K POKOJNÉMU RIEŠENIU, KTORÉ BUDÚ 
AKCEPTOVAŤ VŠETKY STRANY. SNÍMKA ZACHYTÁVA STRETNUTIE 
ZÁSTUPCOV FARSKÝCH KOMISIÍ V RUMBEKU VO FEBRUÁRI 2019. 
SNÍMKA: JOZEF MAGDA, 2019
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PREHĽAD VÝSLEDKOV 24. ROČNÍKA KOLEDNÍCKEJ AKCIE DOBRÁ NOVINA 2018/2019

Diecéza Obec Farnosti Filiálky Rodiny Deti SO* Skupinky Vykoledovaná 
suma

Banskobystrická diecéza  111  71  40  3 049  1 421  365  164  84 390,40 € 

Bratislavská arcidiecéza  93  68  25  4 293  1 753  398  200  92 127,57 € 

Bratislavská eparchia  2  2  –  1  28  7  2  1 270,00 € 

Košická arcidiecéza  217  108  109  16 708  3 759  788  532  177 555,68 € 

Košická eparchia  17  14  3  648  242  49  33  9 057,32 € 

Nitrianska diecéza  244  118  126  8 308  3 578  808  448  199 821,88 € 

Prešovská archieparchia  109  78  31  4 155  1 170  206  181  38 692,37 € 

Rožňavská diecéza  44  28  16  853  449  113  53  22 635,00 € 

Spišská diecéza  176  116  60  12 650  3 241  713  414  194 942,57 € 

Trnavská arcidiecéza  78  51  27  3 594  1 091  249  142  77 670,27 € 

Žilinská diecéza  166  78  88  10 281  2 655  618  340  210 754,08 € 

SKM Brusel  1  1  –  1  38  5  1  3 555,00 € 

SKM Luxemburg  1  1  –  6  12  1  1  1 010,00 € 

Vojenský ordinariát  1  1  –  38  20  1  1  665,00 € 

Spolu  1 260  735  525  64 585  19 457  4 321  2 512  1 114 147,14 € 

*SO – sprevádzajúce osoby Spolu 23 778 koledníkov  

Individuálni darcovia 36 121,59 €

DMS 933,12 €

Celkový výsledok zbierky 1 151 201,85 €

Individuálne dary od 1. 4. – 10. 9. 2018 (pred oficiálnym zapísaním verejnej zbierky Dobrá novina – 24. ročník) 3 342,50 €

Použitie zbierky 23. ročníka  
Dobrej noviny 
Z verejnej zbierky Dobrá novina – 23. ročník 
bolo podporených 35 projektov v Etiópii, Ke
ni, Južnom Sudáne, Rwande, Tanzánii a Ugan
de. S príspevkom pre Pápežské misijné die
la predstavovala táto podpora celkovú sumu 
946 593,30 eur.

Výnimočné okamihy Dobrej noviny  
za uplynulých 25 rokov:
• najviac – 26 810 koledníkov – navštívilo 

rekordný počet 80 914 rodín v 15. ročníku 
Dobrej noviny na prelome rokov 2009/2010. 

• kolednícka akcia mala najširší záber  
v 16. ročníku na prelome 2010/2011,  
keď sa koledovalo v 1 291 mestách a obciach.  
Pre porovnanie, na Slovensku je spolu  
2 890 miest a obcí.

• doteraz Dobrá novina podporila  
projekty v 15 krajinách (Benin, Etiópia, 
Južná Afrika, Južný Sudán, Kamerun,  
Keňa, Madagaskar, Mali, Mozambik,  
Nigéria, Rwanda, Sudán, Tanzánia,  
Uganda a Zambia).

• od roku 2002 vyslala Dobrá novina  
cez program Dobrovoľníci pre Afriku  
už 74 mladých ľudí do Afriky na obdobie  
3 až 12 mesiacov.

• doteraz koledníci Dobrej noviny navštívili 
troch prezidentov Slovenskej republiky 
– Rudolfa Schustera, Ivana Gašparoviča 
a Andreja Kisku. 

• počet koledníkov ďaleko prekročil  
hranice eRka. V roku 2018 evidovalo  
eRko 6 428 členov, pričom koledovalo  
23 778 koledníkov.

Dvadsiaty štvrtý ročník Dobrej noviny prekonal rekord toho uplynulého. Už druhýkrát 
sa vyzbieralo viac ako milión eur, tentoraz až 1 151 201,85 eur. Ďakujeme, že vďaka 
vášmu nadšeniu, obetavosti a finančnej podpore môže Dobrá novina podporiť čoraz 
viac užitočných projektov a zlepšovať život ľudí v subsaharskej Afrike.

 85 %  Náklady na projekty v Afrike 
  (946 593,30 eur)

 6,01 %  Príprava ďalšieho ročníka koledníc
kej akcie, materiálnotechnické a or
ganizačné zabezpečenie zbierky, 
vzdelávacie podujatia a materiály 

  (66 914,41 eur)
 3,61 %  Náklady spojené so správou a pre

vádzkové náklady (40 163,05 eur)
 5,38 %  Spolupráca s partnermi v subsahar

skej Afrike a  na medzinárodnej 
úrovni: projektová práca, náklady 
spojené so zisťovaním spôsobu pou
žitia čistého výnosu zbierky 

  (59 968,42 eur)

Použitie zbierky 23. ročníka  
Dobrej noviny

Projekty, ktoré Dobrá novina podporuje v roku 2019, nájdete na stranách 12 a 13.

Ježiš zázračne rozmnožil dve 
ryby a päť chlebov a nasýtil 
mnoho ľudí. Už 25 rokov za
žívame každoročne DOBRO
novinovú milosť rozmnoženia 
lásky a nasýtenia potrieb mnohých ľudí. Pán Boh 
požehnáva zbierku skladajúcu sa z veľa malých 
darov, delenia sa, zriekaní a obiet mnohých ľudí 
nemajúcich hojnosť. Nech Pán stále požehnáva 
zázračne rozmnožujúcou sa láskou toto dielo, aby 
sa ňou mohlo nasýtiť mnoho sŕdc.
TERÉZIA ŽITŇANSKÁ, 57 ROKOV,  
FINANČNÁ MANAŽÉRKA, BRATISLAVA

DOBRÁ NOVINA VYLEPŠILA 
MINULOROČNÝ REKORD
TEXT: JOZEF MAGDA

 KOLEDNÍCI ZO SPIŠSKÉHO ŠTIAVNIKA. SNÍMKA: ARCHÍV DOBREJ 
NOVINY, 2018
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Pripomeňme si v krátkosti životný 
príbeh Solomona Muwanguziho, ktorý 
bol tvárou 24. ročníka Dobrej noviny, 
a zároveň hlavným hrdinom krátkeho 
dokumentárneho filmu. 

Solomon sa narodil 27. apríla 2004 ako zdravé 
dieťa. Keď mal deväť mesiacov, dostal maláriu 
a nasledovali komplikácie s meningokokovou 
meningitídou a zrakom, pravdepodobne v sú
vislosti s predchádzajúcim ochorením. Krátko 
na to jeho otec opustil rodinu, a tak sa mama 
musela oňho starať úplne sama, na živobytie 
si zarábala predajom second hand oblečenia. 

Do Domu prozreteľnosti ho priviedli ako de
saťročného so značným fyzickým postihnutím 
rúk i nôh. Hneď sa ho ujal vtedajší fyziotera peut 
Aloyzius, ktorý ho vyšetril a odporučil ďalší po
stup liečby a program cvičení.

Solomona sme bližšie spoznali počas pro
jektovej návštevy vo februári 2018. Mali sme 
možnosť prežiť s ním jeho prvý deň v škole Malí 
anjeli, kde sa bez problémov zaradil. Dozaista 
mu v tom pomohli aj ďalšie deti z centra, ktoré 
túto školu už dlhšie navštevujú. Zistili sme, že 
je veľmi usmievavým a živým chlapcom, ktorý 
vyniká predovšetkým v matematike.

V novembri 2018 vyhral školskú súťaž v de
jepise, hlavnou cenou bolo teliatko, z ktorého 
majú radosť všetky deti v centre. Súčasne pat
ril medzi najmúdrejšie deti v prvom ročníku. 
V roku 2019 postúpil do druhého ročníka a my 
všetci mu prajeme veľa radosti zo života, stále 
pevnejšie zdravie a aby rozvíjal svoje talenty. 
Dovidenia, a už teraz sa tešíme na naše naj
bližšie stretnutie.

SOLOMON 
JE HOVORCOM DETÍ
TEXT: JOZEF MAGDA

SNÍMKY: DANICA OLEXOVÁ A ARCHÍV LSOSF

Dobrej novine želám Božie po
žehnanie, neustálu prosperitu 
a množstvo úspechov vo všet
kých svojich aktivitách. Zbier
ka, do ktorej sa zapájajú de
ti počas vianočného koledovania prináša život 
a radosť deťom v Afrike a iných častiach sveta. Je 
to konkrétny spôsob rozhlasovania dobrej zvesti 
o Ježišovi Kristovi, ktorý sa narodil, aby všetci 
mali život a aby ho mali v plnosti.
DOMINIC KIMENGICH, 58 ROKOV, BISKUP DIECÉZY 
LODWAR, KEŇA OSLAVA ŠKOLSKÝCH ÚSPECHOV 

S KAMARÁTMI A ZAMESTNANCAMI CENTRA. 
SNÍMKA: ARCHÍV PARTNERA LSOSF, 2018

 SOLOMON JE VZOROM PRE DETI V CENTRE NIELEN PRE SVOJE 
NADANIE, ALE AJ PRE VZORNÝ PRÍSTUP KU KAŽDODENNÝM 
POVINNOSTIAM. SNÍMKA: DANICA OLEXOVÁ, 2018

TENTO ROK 
NA PLAGÁTE 
DOBREJ NOVINY
Koledovanie bolo na Orave tradíciou, kto
rá patrila k životu ľudí. Vianočnú radosť 
chceli rozhlásiť a zvestovať tak Božie naro
denie, aby každý kresťan vedel, že Boh sa 
stal človekom a prišiel nám darovať večný 
život. S tým boli spojené aj typické vinše, 
ktoré sa snažíme zachovať aj cez Dobrú 
novinu v Zuberci či Habovke.

Zuberec sa nachádza v Západných Tat
rách pod Roháčmi. Táto oblasť sa nazýva 
aj Studená dolina, pretože je obklopená 
krásnymi horami. O kráse tohto kraja sa 
spieva aj v ľudovej piesni: „Pod  Roháčom 
žijem, čistú vodu pijem...“ Folklórny súbor 
pod vedením Daniely Žuffovej udržiava 
verne dávne zvyky a deti sa ich veľmi radi 
učia, čím sa zachováva dedičstvo pred
kov. Takže koledujú už škôlkari, tí, ktorí 
sú v eRku, ale prichádzajú aj iné deti, kto
ré chcú niečo urobiť pre deti v Afrike. Vy
pomáhajú nám animátori – stredoškoláci 
a starší žiaci. Spravidla máme minimálne 
päť skupín, každá má približne po desať 
detí. Máme rozdelené ulice, niekomu sa 
ujdú aj dve. Z každého kúta Zuberca počuť 
ohlasovanie radostnej zvesti. Či sneží alebo 
prší, koledovanie je vždy spojené s obetou, 
ale na konci máme dobrý pocit, že nieko
ho urobíme šťastnejším a dobré skutky 
predsa treba robiť vždy. Učíme sa myslieť 
nielen na seba, ale hlavne na iných. Zaží
vame pritom vždy štedrosť domácich, ktorí 
nezabúdajú ani na naše deti a pripravia im 
vždy stôl plný dobrôt. Tak ako nás Boh učí 
láske a štedrosti, aj my sa o to snažíme, keď 
sa podelíme.

SR. THEODÓZIA JANÍKOVÁ, ZODPOVEDNÁ 
OSOBA ZA DOBRÚ NOVINU, ZUBEREC

 SOLOMONOV PRVÝ DEŇ V ŠKOLE.  
SLÁVNOSTNE HO PRIVÍTAL AJ RIADITEĽ ŠKOLY.  

SNÍMKA: DANICA OLEXOVÁ, 2018



Začiatkom leta pred dvadsiatimi piatimi 
rokmi som na stretnutí celoslovenských 
radarov eRka dostal otázku od súčasného 
riaditeľa Dobrej noviny Mariána Čaučíka, 
aký je môj názor na to, ak by sme ponúkli 
v rámci činnosti eRka koledovanie detí. 
Vyslovil som sa, že to môže byť v rámci 
práce s deťmi zaujímavá aktivita. Nik z nás 
vtedy netušil, do akých rozmerov sa Dobrá 
novina postupne rozrastie, koľkým deťom 
zmení život a koľkým prinesie požehnanie.

Moderný človek hovorí o úspechu a o tom, ako ho 
dosiahnuť, starozákonný človek hovoril o požeh
naní. Na prvom mieste je to požehnanie Božie. 
Kniha Genezis nám približuje Boha, ktorý žehná 
zvieratám (Gn 1, 22), ľuďom (Gn 1,28), sobote 
(Gn 2,3), Adamovi (Gn 5,2), Noemovi (Gn 9, 1), 
patriarchom (Gn 12, 3; 17, 16). V Starom zákone 
sa za najväčšie Božie požehnanie pokladajú deti.

Božie požehnanie bolo a je prítomné v celom 
Svätom písme. Ten, kto žije v Bohu a s kým je 
Boh, je požehnaný, pretože Boh je prameňom 
požehnania a jeho požehnanie je vždy prameňom 
života. Prvé požehnanie, ktoré vyslovil človek, 
sa spája s Izákom, ktorý vďaka výnimočnému 
vzťahu s Bohom, ale aj mocou svojej autority 
ako pater familiaris, otec rodiny, zvolával Božie 
požehnanie na syna.

Vo všeobecnosti požehnanie znamená obda
rovať niekoho dobrami vyššej moci, úspechom 

alebo prosperitou. Požehnávaním sa zvoláva hoj
nosť a plnosť života na niekoho, kto o to žiada. 
Zároveň si uvedomujeme, že prameňom a pô
vodcom všetkého požehnania je Boh.

Požehnanie, doslova dobrorečenie (hovorenie, 
prianie dobra), je súčasne slovo i dar, reč a dobro. 
Dobro, ktoré požehnanie prináša, nepochádza 
z činnosti človeka, ale z konania Boha. Boh ho 
dáva ako svoj dar a tak, ako on sám chce. Boh 
Otec nás „v Kristovi požehnal všetkým nebeským 
duchovným požehnaním“ (Ef 1,3). Požehnanie 
vždy prináša zameranie na posvätenie človeka 
a na Božiu chválu.

Požehnanie pre farnosť i diecézu 
V tomto biblickom chápaní je Dobrá novina 
oslavou Kristovho narodenia, ktoré upriamuje 
našu pozornosť na štedrosť Boha, ktorý nám 
daroval svojho Syna za Spasiteľa a my sami 
otvárame svoje srdcia pre chudobných svojou 
štedrosťou. 

Na prvom mieste je Dobrá novina požehnaním 
pre koledníkov – malých i veľkých. Úchvatný je 
pohľad najmä na malých koledníkov, ktorí s veľ
kým oduševnením a žiariacimi očami spievajú 
koledy a hovoria vinše. Mnohým starším ľuďom, 
ale aj vlastným rodičom sa tisnú slzy do očí, keď 
vidia zápal dieťaťa, ktoré prináša radostnú zvesť 
evanjelia a prosí o dar pre tých, ktorí to potrebujú 
viac, lebo žijú v hmotnej núdzi. 

Dobrá novina je požehnaním pre farnosť. Rád 
spomínam na koledníkov, ktorí prichádzali po 
koledovaní na faru a rozprávali o tom, že im 
otvárali dvere v paneláku aj ľudia, ktorí sa ani 
neprihlásili a túžili vypočuť si koledy z úst tých 
najmenších. Zároveň je to aj svedectvo viery, kto
ré sa rozlieha po farnosti a chce prebudiť srdcia 

tých, ktorí už možno zabudli na opravdivé čaro 
Kristovho príchodu na túto zem. 

Dobrá novina je požehnaním pre diecézu. 
Každý rok sa stretávajú koledníci s biskupmi 
v jednotlivých diecézach na vysielacích svätých 
omšiach, kde prosia o požehnanie. Cirkev ako 
spoločenstvo vysiela týchto mladých koledníkov, 
aby šli a prinášali posolstvo pokoja všetkým ľu
ďom, ktorí kráčajú v tme hriechu a neprávosti. 
Sú tými, ktorí svojím spevom a vinšami vyrušu
jú dnešného človeka z jeho sebectva a pozývajú 
ho otvoriť sa pre štedrosť, ktorou nás navštívil 
Vychádzajúci z výsosti. 

Požehnanie pre núdznych 
Napokon je Dobrá novina požehnaním pre tých, 
ku ktorým smerujú vyzbierané milodary. Sú to 
možno iba malé kvapky v mori ľudskej biedy 
a utrpenia, ktorým sa pomôže, ale najdôleži
tejší je fakt, že aspoň niektorým ľuďom naše 
dary zlepšili ich vyhliadky na lepší, pokojnejší, 
a najmä ľudskejší život, aký by bez týchto darov 
ani nemohli zakúsiť. Keď prichádzajú jednotliví 
ľudia z projektov, aby sa poďakovali za to, čo sa 
im vďaka milodarom podarilo v živote uskutoč
niť, je fascinujúce počúvať ich slová vďaky, lebo 
v nich cítiť nefalšovanú úprimnosť a vďačnosť. 

Nakoniec koledníci na niektorých miestach 
aj žehnajú naše príbytky. Formulka požehna
nia, ktorú sa modlia smeruje podľa prastarej 
tradície k oslave Boha za jeho dary, k vypro
seniu jeho dobrodení a potláčaniu moci zlého 
ducha vo svete. 

Požehnanie vychádza z krstného kňazstva po
krsteného, a preto je každý pokrstený povolaný, 
aby bol požehnaním a aby požehnával. 

Keď budeme požehnávať iných, Pán Boh po
žehná nás i naše rodiny a sami budeme naplnení 
pokojom, radosťou, láskou, zdravím, budeme 
fyzicky i vnútorne uzdravení a nebudeme trpieť 
hmotnou núdzou. Inými slovami, budeme mať 
život v hojnosti. A to prajem Dobrej novine do 
ďalších 25 rokov jej pôsobenia.

Zo srdca prajem Dobrej no
vine veľa dobra a veľa síl na 
rozdávanie dobra tam, kde to 
svet potrebuje. Taktiež prajem 
všetkým, ktorí Dobrú novinu 
prinášajú, krásne a úprimné vzťahy medzi sebou, 
veľké srdcia a radosť z toho, že svojou troškou 
robia svet lepším. Dobrá novina má môj obdiv 
a som rada, že je.
SIMA MARTAUSOVÁ, 31 ROKOV, SPEVÁČKA, BRATISLAVA

16 I    2019

DOBRÁ NOVINA  
JE UŽ ŠTVRŤ  
STOROČIA  
POŽEHNANÍM
TEXT: JOZEF REPKO

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, nakontak
tujte svojich animátorov na nás. Kontakt: erko@erko.sk, tel.: 0907 713 169.

TEN, KTO ŽIJE V BOHU A S KÝM JE BOH, 
JE POŽEHNANÝ, PRETOŽE BOH JE PRAMEŇOM 
POŽEHNANIA A JEHO POŽEHNANIE JE VŽDY 
PRAMEŇOM ŽIVOTA.

eRko podporuje
detské spoločenstvá
na celom Slovensku

 KOLEDNÍCI ZO ZUBERCA. SNÍMKA: ANTON FRIČ, 2018

 KOLEDNÍK Z DETVIANSKEJ HUTY 
V RÍME. SNÍMKA: MARTIN ŠČÚRY, 2018


