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Daniel Ewoi Ekaran s jeho rodinou v dedine Kekenyuk, foto: Marián Čaučík, 2019
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už je to viac ako 5 rokov od môjho poby-
tu v Centre sv. Jána Pavla II. v Lokichare 
v oblasti Turkana v Keni. Avšak spomienky 
z mojej dobrovoľníckej činnosti sú stále 
živé a rada sa s Vami podelím aspoň o malý 
kúsok svojich zážitkov.
V centre sú umiestnené deti prevažne 
s fyzickým postihnutím. Nakoľko oblasť 
Turkana patrí medzi najsuchšie a najchu-
dobnejšie v Keni, mnohé tehotné matky 
musia pri nedostatočnej výžive ešte aj ťaž-
ko pracovať. Práve to je podľa miestnych 
sociálnych pracovníkov jeden z primárnych 
dôvodov, prečo sa tu podľa ich odhadov 
možno aj štvrtina detí rodí s fyzickým po-
stihnutím. 
Sú tu však aj iné príčiny postihnutia. Osob-
ne sa ma veľmi dotkol príbeh asi 14-ročné-
ho chlapca menom Paul, ktorý ako pastier 
bránil svoje stádo pred zlodejmi z iného 
kmeňa, a tí ho postrelili do nohy. Kvôli veľmi 
oneskorenej pomoci mu nohu museli am-
putovať a v centre potom čakal na zahoje-
nie rany a výrobu protézy. Bol to určite ťažký 
údel pre mladého chlapca, avšak priniesol 
mu aj požehnanie, pretože v centre sa do-
vtedy negramotný pastier mohol naučiť 

písať a čítať. Táto 
skúsenosť mi 
ukázala, že Boh 
vie premeniť aj 
ťažké situácie 
na niečo pozitív-
ne a že požehna-
nie môže ku nám 
prichádzať v rozličných podobách.   
Dobrej novine patrí vďaka za to, že prispie-
va na chod centra. To pre deti zabezpečuje 
okrem základnej starostlivosti aj výrobu 
rôznych ortopedických pomôcok na mieru, 
pravidelné fyzioterapeutické cvičenia a tiež 
základné vzdelávanie pre najmenších. 
Život každého z nás je plný požehnania 
a rozmanitých darov od nášho nebeského 
Otca a len na nás záleží, do akej miery ich 
vnímame, či sme za ne vďační a ako ich 
uplatníme. Preto ďakujem všetkým, ktorí 
svoje dary využívajú na pomoc iným a sú 
tak požehnaním pre svojich blížnych, naprí-
klad aj formou podpory Dobrej noviny.

Katarína Hric (rod. Villínová), 
dobrovoľníčka v Keni

PRÍHOVOR

Milí čitatelia INformačníka 
Dobrej noviny,

POZVANIE

PozváNka Do koleDovaNIa
Milí koledníci, srdečne vás pozývame 
do jubilejného 25. ročníka Dobrej noviny. 
Pridajte sa aj tento rok k najväčšej detskej 
dobrovoľníckej akcii na Slovensku. Či už 
budete pri koledovaní stúpať v paneláku 
po schodoch na siedme poschodie alebo 
chodiť od domu k domu, máte možnosť 

byť súčasťou veľkého diela Dobrej noviny 
a šíriť radostnú zvesť vo svojom okolí. Či už 
budete kráčať suchou nohou alebo sa 
boriť v snehu, vašim koledovaním budete 
prinášať ľuďom na Slovensku aj blížnym 
v Afrike radosť a požehnanie.
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Dobrá novina je verejná zbierka zapísaná 
v registri Ministerstva vnútra SR. Je potreb-
né, aby ste sa prihlásili každý rok nanovo. 
Vyplňte, prosím, prihlášku, ktorá je prílohou 
tohto INformačníka. V PDF formáte ju náj-
dete aj na webovej stránke dobranovina.sk. 
Svojím podpisom na prihláške sa zaväzuje-
te, že dodržíte pravidlá verejnej zbierky a zá-
sady Dobrej noviny. Podpísanú prihlášku je 
potrebné poslať poštou na adresu eRka. 

Prihlášku môžete poslať aj naskenova-
nú na mail dn@erko.sk. Dbajte, prosím, 
na čitateľnosť údajov a podpisov. Po po-
tvrdení prijatia mailu ju 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.
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 spra-
covanie vašich údajov. O ochrane vašich 
údajov si môžete prečítať na www.erko.sk/
ochrana-osobnych-udajov. Akékoľvek vý-
hrady alebo zmeny v údajoch nám, prosím, 
nahláste.

PrIhláška a pravidlá verejnej zbierky 
DÔLEŽITÉ

Deti pri tanci v Centre sv. Jána Pavla II., Lokichar, Turkana, Keňa, foto: Viktor Cicko, 2019
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TÉMA

TéMa 25. ročNíka: BuďMe PožehNaNí(M)

Pre 25. ročník sme si zvolili tému po-
žehnania, ktoré cez koledy a radost-
nú zvesť prinášame do rodín, dedín 
a miest. Vďaka štedrosti všetkých 
darcov je Dobrá novina požehnaním 
aj v ďalekých afrických krajinách.
V tomto ročníku vám chceme priblí-
žiť dlhoročnú spoluprácu Dobrej no-
viny s Katolíckou diecézou Lodwar 
v kenskej Turkane. Podelíme sa 
s vami o to, čo znamená požehnanie 
pre ľudí, ktorým Caritas Lodwar slúži 
cez svoje programy a aktivity. 
Cez metodické materiály a krátke 
filmy vám predstavíme príbeh Da-
niela Ewoia z Centra Jána Pavla II. 

v Lokichare a jeho rodiny. Dozviete 
sa viac o Turkane a živote ľudí v tejto 
časti Kene. 

Tvárou tohto ročníka sú koledníci 
zo Zuberca, ktorých uvidíte na pla-
gáte a ďakovnej karte a nebudú chý-
bať ani v Dobrých novinách Dobrej 
noviny.

Materiály sú k dispozícii aj na strán-
ke www.dobranovina.sk/materialy. 
V prípade, že budete potrebovať viac 
výtlačkov, ozvite sa nám, radi vám 
ich dopošleme.

Vzdelávanie dospelých, Nangolekuruk, Turkana, Keňa, foto: Viktor Cicko, 2019
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POSIELAME VáM

DoBré NovINy Dobrej noviny
V tomto roku vydávame 25. noviny Dobrej noviny. Budeme ich dis-
tribuovať ako zvyčajne, v osobitnej zásielke. Počet novín dostanete 
podľa vašej objednávky v zápisnici z minuloročného koledovania. 
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 si zvyčajne vyzdvihnete osobne na pošte. 
V novinách vám predstavíme tému tohtoročnej kampane, ako aj re-
portáž z Turkany, ktorej projektom sa v 25. ročníku budeme venovať. 
Zaspomíname si aj na minulý 24. ročník. Môžete sa tešiť aj na rodin-
né stránky, pozdravy a fotky koledníkov z celého Slovenska.

Pri príležitosti okrúhlych narodením pre vás 
chystáme špeciálne podujatia a hostí. Mô-
žete sa tešiť na dokumentárny film o Dobrej 
novine, v ktorom si predstavíme príbeh 
Dobrej noviny v celej jej šírke a hĺbke. Film 
bude mať aj tri slávnostné premiéry spoje-
né s recepciou, a to v Prešove 12. 12. 2019, 
Bratislave 17. 12. 2019 a v Ružomberku 
19. 12. 2019. O ďalších podrobnostiach vás 
budeme včas informovať.
Pozvanie prijal aj náš kamarát Adam Masava 

z kenského Nairobi, ktorý vyrastal v slume 
Mukuru. Vďaka rozvojovému projektu 
s podporou Dobrej noviny  sa stal umelcom, 
ktorý si zarába na svoje živobytie predajom 
ručne maľovaných obrazov a svoj talent 
odovzdáva i mládeži cez svoj vlastný projekt 
Mukuru Art Club. Adam, ktorý s nami oslavo-
val aj 15. narodeniny, absolvuje počas svojej 
návštevy okrem premiér filmu aj vysielacie 
sväté omše a ďalšie podujatia.

Sprievodné podujatia 25. ročníka Dobrej noviny

Adam Masava, Nairobi, Keňa, foto: Viktor Cicko, 2019
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PRE VáS

kaleNDár DoBreJ NovINy
novemberoktóber

OTVORENIE 25. ročníka Dobrej noviny

Vychádza prvé číslo INformačníka s prílo-
hou (prihláška na koledovanie s objednáv-
kou propagačných materiálov) a Metodické 
materiály.

Čas požiadať kňaza vo farnosti o súhlas 
ku koledovaniu, odoslanie prihlášky a môžu 
sa začať prípravy...

Očakávajte Dobré noviny Dobrej noviny.

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

Koledníci z Medzian, foto: Iva Kúšiková, 2018

15. – 17. 11. 2019 Kurz pre nové 
zodpovedné a sprevádzajúce osoby 
Miesto konania – Liptovská Osada, 
prihlasovanie do 30. 10. 2019  
Kurz je výborná príležitosť spoznať 
Dobrú novinu a dozvedieť sa viac...

Najlepší čas začať s prípravou stretiek 
s koledníkmi. Metodické materiály a iné 
pomôcky nájdete na našej webovej stránke 
v sekcii Pre zodpovedné osoby.

09. 11. 2019 Stretnutia zodpovedných 
osôb v jednotlivých diecézach

Na stretnutiach sa dozviete všetky aktuali-
ty 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.
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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.

Vyveste plagáty Dobrej noviny a spustite 
prihlasovanie rodín.

30. 11. alebo 1. 12. 2019 sväté litur-
gie a 14. alebo 15. 12. 2019 sväté omše 
za účasti detí spojené s požehnaním a vysla-
ním koledníkov otcami biskupmi v jednotli-
vých diecézach

Príďte s koledníkmi na slávnostné sv. 
omše, ktoré budú radostným spoločným 
stretnutím koledníkov z celej diecézy.

Slávnostné premiéry dokumentárneho 
filmu o Dobrej novine v Bratislave, Ružom-
berku a Prešove

24. 12. 2019 – 6. 1. 2020 KOLEDOVANIE 
DOBREJ NOVINY

Odošlite vykoledované peniaze do 5 
kalendárnych dní po skončení koledova-
nia, najneskôr do 11.1.2020.

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. 2020. Zápisni-
cu môžete poslať aj naskenovanú emailom 
na dn@erko.sk. 

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

december

2020
január 2020
6. 1. 2020 Ďakovná svätá omša v Tvr-
došíne, ktorou budeme ďakovať za 25 
rokov Dobrej noviny.

marec 2020
INformačník č. 3 - zverejnenie vý-
sledkov zbierky 25. ročníka Dobrej 
noviny. Spolu s INformačníkom vám 
pošleme prehľady výsledkov koledova-
nia po diecézach.

máj 2020
Pozývame vás na Misijné púte detí, 
ktoré sa budú konať v Rajeckej Lesnej, 
v Obišoviciach, Levoči a v Marianke.

Koledníci z Lalinku, foto: archív DN, 2018
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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: Martin Pastyrik, 0915 511 922, Beáta Baranová, 0908 839 338

Nitrianska diecéza
MESTO: NITRA – KLOKOČINA
Cirkevné centrum voľného času, Pavla Straussa 3  
Čas stretnutia: 10:00 – 12:00
Kontakt: Zuzana Dubnická, 0901 709 508, Veronika Mozolová, 0907 593 899
Do CCVČ sa môžete dostať zo zastávky Železničná stanica Nitra autobusom čís-
lom 24 na zastávku Poliklinika Klokočina alebo môžete vystúpiť na ďalšej zastávke Mi-
kovíniho. Spoje idú zo stanice o 9:36 a 9:56, cesta trvá 9 minút na Polikliniku Klokočina 
a 11 minút na Mikovíniho.

POZÝVAME

Stretnutia 
zodpovedných osôb 
09. 11. 2019

Koledníčka z Podunajských Biskupíc, foto: archív DN, 2018

Pre každú diecézu je pripravené stretnutie 
zodpovedných osôb. Ak prídete, budete 
prví, ktorí uvidia hlavný film k tohtoročnej 
téme Buďme požehnaní(m). Na stretnutí si 
predstavíme aktuálnu tému a metodické ma-
teriály. Môžete sa tešiť na aktuálne svedectvá 
dobrovoľníkov a diskusie s nimi.

Ak nemôžete prísť, pošlite, prosím, namiesto 
seba zástupcu alebo sa dohodnite so zodpo-
vednou osobou zo susednej farnosti. Osob-
né prevzatie propagačných materiálov 
nám veľmi uľahčí distribúciu a pomôže 
nám pri plánovaní vysielacích svätých 
omší. Prihlasovanie vopred nie je potrebné, 
cestovné náklady vám preplatíme.
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Spišská diecéza:
MESTO: RUŽOMBEROK
Gymnázium sv. Andreja, 
Námestie A. Hlinku 5
Čas stretnutia: 10:00 – 12:30
Kontakt: 
Miroslava Siteková, 0910 543 320, 
Júlia Ondičová, 0949 579 218
Poznámka: 
Kto alebo čo je pre Vás požehnaním? 
Prineste si, prosím, fotku, obrázok 
alebo priamo naživo :-) daného 
človeka alebo vec. 
*Prosíme priniesť si so sebou prezuvky.

MESTO: NáMESTOVO
Pastoračné centrum (pod farou), 
štefánikova 206
Čas stretnutia: 15:00 – 17:30
Kontakt: Miroslava Siteková, 
0910 543 320 alebo 0903 121 449

Rožňavská diecéza
MESTO: BREZNO 
Farský úrad v Brezne, Námestie 
M.R. štefánika 32
Čas stretnutia: 15:00 – 17:00
Kontakt: Lucia Ťažká, 0908 506 896
Poznámka: Tento rok nastala zmena 
miesta stretnutia. Nestretneme sa 
v Centre Misericordia, ale na fare 
v Brezne, ktorú ľahko nájdete na hlav-
nom námestí za zvonicou (veľká žltá 
budova).

Banskobystrická diecéza
MESTO: ZVOLEN
Cirkevná škola sv. Dominika Sávia, 
M. M. Hodžu 9
Čas stretnutia: 9:00 – 12:00
Kontakt: Soňa Červeňáková, 
0917 550 042, 
sonka.cervenakova@gmail.com
*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, 
Peter Madeja, 0910 432 480

Výnimka 11. 11. 2019
pondelok večer

Bratislavská arcidiecéza 
MESTO: BRATISLAVA
Quo Vadis, Hurbanovo námestie
Čas stretnutia: 17:30 – 19:30
Kontakt: 
Kristína Kollerová, 0911 090 797

Výnimka 16. 11. 2019
o týždeň neskôr

Žilinská diecéza
MESTO: ŽILINA
Farské centrum N3, 
Burianova medzierka 25/6
Čas stretnutia: 9:00 – 12:00
Kontakt: 
Zuzana Skaličanová, 
zskalicanova@gmail.com, 
0908 832 876
Poznámka: 
Farské centrum N3 je pri katedrále, 
je to rohová budova vpravo od 
divadla, nachádza sa v nej i Café 
Kupé. Zo železničnej i autobusovej 
stanice sa k nemu dostanete cez 
Národnú ulicu (známa pod názvom 
Masarička), Námestie A. Hlinku 
a Farské schody popri OC Mirage.
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Pozývame vás na Kurz pre nové zodpoved-
né a sprevádzajúce osoby v termíne:

15. - 17. 11. 2018 v Liptovskej Osade 
(prihlasovanie do 30. 10. 2019)

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 pro-
jekty a ako sa kontrolujú. Prakticky si uká-
žeme, ako ponúkať rozvojové témy deťom 
a ako ich pripraviť na koledovanie. Autentic-
ké zážitky z Ugandy, Etiópie alebo Kene vám 
sprostredkujú dobrovoľníci, ktorí pôsobili 
na konkrétnych projektoch Dobrej noviny.

Účastníci si na kurze prevezmú aj propagač-
né materiály pre svoju farnosť. 

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom for-
mulára na 
www.dobranovina.sk/kurz_nzso_2019

kurz pre nové zodpovedné 
a sprevádzajúce osoby

POZÝVAME

PONÚKAME

Október patrí v eRku už tradične kampani Detský čin pomoci. 
Tento rok je inšpirovaný dvomi veľkými výzvami. Tou prvou 
je Mimoriadny misijný mesiac, ktorý vyhlásil Svätý Otec, tou 
druhou ročná téma aj ty HRDINOM.
Cieľom DČP i ročnej témy je, aby deti i animátori spoznali 
hrdinu v sebe. Budeme sa spoločne usilovať, aby si deti svoje 

hrdinstvo uvedomili a rozhodli sa pre hrdinskú misiu doma i vo svete. Vo svete pomáhajú 
ruky misionárov – pripojíme sa k nim v modlitbe! Doma pomáhajú naše ruky – pripojme sa 
k priateľom! Lebo robiť dobro tam, kde sme my, nedokáže nikto lepšie než práve my.
Súčasťou Mimoriadneho misijného mesiaca je aj akcia #MyMission, ktorá nás vyzýva nielen 
k zamysleniu sa nad vlastnou životnou misiou, ale aj k jej odvážnemu zdieľaniu s druhými. 
(viac info na http://misijnediela.sk/2019/08/zdielajte-mymission/)
Na webe www.erko.sk/dcp nájdete viac informácií a metodické materiály.

zaPoJTe Sa Do DeTSkého čINu PoMocI
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TIk Tak Blok 2020
Diár pre deti obsahuje 12 príbehov súrodencov Emila,  Emy 
a Nely, ktoré zažijú najmä so svojimi starkými Etelkou a Vik-
torom. Starká má šikovné ruky, vyrába rozličné drobnosti 
a učí deti aj variť a piecť. Starký je horár a jeho rozprávanie 
je nielen o zvieratkách. Na konci každého príbehu deti nájdu 
predsavzatie na daný mesiac. Vtipy, hlavolamy, pranostiky 
a návody na aktivity sú pre deti vítaným osviežením.
Kalendárium na každý mesiac je doplnené krátkymi životo-
pismi svätých, vtipmi, hrami a návodmi na malé výrobky.
V diári nájdete vyznačené prikázané sviatky, ale aj odporúča-
né sviatky a spomienky rímskokatolíckeho i gréckokatolícke-
ho obradu.
Formát A6, 96 strán, strunková väzba, cena: 1,60 EUR

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

oD aDveNTu Do vIaNoc
Publikácia OD ADVENTU DO VIANOC sprevádza dieťa v čase 
očakávania narodenia Pána Ježiša až po čas, kedy sa s ním 
môžu stretnúť pri jasličkách. Formou maľovania, riešenia 
hlavolamov a doplňovačiek sa aj menšie deti (publikácia je 
vhodná do 9 rokov) zaoberajú udalosťami, ktoré prináša ob-
dobie Adventu a Vianoc.
Formát: A5 naležato, 20 strán, cena: 1,10 EUR

Sväté písmo je vzácnym pokladom. Cez jeho čítanie sa stre-
távame s Bohom, poznávame Pána Ježiša a to, ako žil a čo 
učil jeho život a učenie. Môžeme si prečítať o zázrakoch, 
ktoré robil, a zamyslieť sa nad podobenstvami, ktoré povedal. 
Pripojíme sa k načúvajúcim učeníkom, apoštolom a zhromaž-
denému ľudu.
Jednotlivé časti publikácie obsahujú citáciu vybraného textu 
z Biblie. Po vyhľadaní a prečítaní úryvku môže dieťa riešiť 
úlohy súvisiace s textom a obrázky si aj vymaľovať. Stránka sa 
končí myšlienkou a výzvou uložiť si ju do svojho srdca.
Publikácia vedie deti k aktívnemu čítaniu Svätého písma 
formou primeranou veku do 10 rokov. Je vhodná na bib-
lické stretká s deťmi mladšieho školského veku, ako darček 
na konci letného tábora či ako publikácia na aktívne prežitie 
prázdninových dní.
Formát A4, 20 strán, cena: 1,80 EUR

chvíĽka S BIBlIou
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DoBrovoľníci pre afriku 2019
Ak si spomínate na film Príbehy z Kyabakad-
de, ktorý nás sprevádzal 24. ročníkom, práve 
v ugandskom Kyabakadde pôsobia od júla 
aj dve dobrovoľníčky zo Slovenska. Oľga 
Mutňanská a Andrea Duhárová tu strávia 9 
a 12 mesiacov a o svoje talenty a srdce sa 
podelia s deťmi a mladými na základnej 
a strednej škole a počas voľnočasových akti-
vít v miestnej komunite. 

Alexandra Biľanská vycestovala začiatkom 
septembra na sever Etiópie, kde počas 
šiestich mesiacov bude doučovať anglický 
jazyk, informatiku a svojimi zručnosťami 
prispeje k práci sestier vincentiek. V novem-
bri sa k nej pridá ešte naša štvrtá dobrovoľ-
níčka Simona Lukovičová.

Keďže naše dobrovoľníčky strávia vianočné 
sviatky v Afrike, radi by sme vám ponúkli 
dobrovoľníkov z uplynulého roka, ktorí sa 
radi podelia o svoje zážitky a svedectvá 
vo vašich farnostiach. Ak by ste si ich chceli 
vypočuť, ozvite sa nám na dobrovolnici@
erko.sk. Ďakujeme. 

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

Náklady spojené s vysielaním dobrovoľní-
kov sú hradené z prostriedkov SlovakAid.

Andrea a Oľga počas nedeľného slávenia v tradičných šatách zvaných gomesi, foto: archív dobrovoľníčok, 2019


